
 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Het einde van het jaar is in zicht. Ook het 

proces om te komen tot het Natuur- en 

Recreatieplan Westfriesland nadert zijn einde. 

De afgelopen maanden is hard doorgewerkt 

aan het plan. Inmiddels ligt er een Natuur- en 

Recreatieplan, dat de ondertitel 

‘In verbondenheid vooruit’ meekrijgt. Laatste 

stap in het proces is de formele vaststelling 

van het plan. In deze nieuwsbrief vertellen we 

hier meer over. 

 

Een plan van, voor en door de regio 

Het Natuur- en Recreatieplan is niet alleen van 

het Recreatieschap Westfriesland. Het is van 

de hele regio Westfriesland. In de periode 

direct na de zomervakantie leverde de regio 

veel ideeën aan voor het Natuur- en 

Recreatieplan. Via diverse gesprekken en 

interactieve bijeenkomsten zijn 

belanghebbenden gevraagd om mee te 

denken over de toekomst van natuur en 

recreatie in Westfriesland. Deze input is 

leidend geweest bij de uitwerking van het 

plan. Gemeenten, terreineigenaren, 

belangenbehartigers, inwoners en 

ondernemers leverden een wezenlijke 

bijdrage aan het plan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In verbondenheid vooruit 

Op basis van de regionale input, de evaluatie 

van het Landschapsplan en de analyse van 

trends en ontwikkelingen formuleerden we 

een ambitie voor de regio. Deze ambitie is 

uitgewerkt in concrete doelen en opgaven, 

waar de regio mee aan de slag kan. Regionale  

samenwerking is een belangrijk uitgangspunt 

in het plan.  

 

Ook zijn er ruimtelijke accenten gelegd. De 

vertaling van de ambitie wordt in 

verschillende delen van Westfriesland anders 

ingevuld. Landschappelijke kwaliteiten en 

recreatieve potentie zijn hierin leidend. 

 

Het resultaat is een 

plan dat niet alleen 

een vertaling is van 

de ambitie van het 

Recreatieschap maar 

ook bijdraagt aan de doelstellingen van het 

Pact van Westfriesland. Het plan sluit aan bij 

het huidige tijdbeeld en is toekomstbestendig. 

Met dit plan kan het Recreatieschap weer zo’n 

10 tot 15 jaar vooruit. 

 

Van visie naar uitvoering 

Met een visie alleen kan de regio haar doelen 

niet bereiken. Het Natuur- en Recreatieplan 

krijgt daarom ook een uitvoeringsprogramma. 

Dit bevat de projecten waarvan uitvoering op 

de korte termijn kansrijk is.  

 

De overige concrete projectideeën zijn 

opgenomen op de kansenkaart voor de 

middellange en lange termijn. Dit zijn 

projecten, waarvoor bijvoorbeeld meer 

voorbereiding of overleg nodig is. De 
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kansenkaart is een dynamisch document. Dit 

betekent dat projecten worden toegevoegd 

wanneer nieuwe kansen zich voordoen en 

projecten worden afgevoerd als zij niet 

haalbaar blijken.  

 

Goede organisatie en financiering van 

uitvoering cruciaal 

Belangrijk voor een succesvolle uitvoering zijn 

goede afspraken over organisatie en 

financiering. Dit was ook een van de lessen uit 

de evaluatie van het Landschapsplan. Het 

Natuur- en Recreatieplan bevat daarom ook 

een concreet voorstel voor organisatie en 

financiering. 

 

 
 

Om tot een gezamenlijk standpunt over de 

organisatie en financiering te komen is 

besloten om een tussenstap te maken in het 

proces, om dit goed te kunnen bespreken. 

Consequentie hiervan is dat het conceptplan 

niet op 17 december 2015 is vastgesteld door 

het dagelijks bestuur maar dat dit is 

doorgeschoven naar 4 februari 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 17 december heeft het dagelijks bestuur 

ook besloten om de vaststelling van het 

uitvoeringsprogramma los te koppelen van 

het Natuur- en Recreatieplan. Dit is gedaan 

om te voorkomen dat de visie op voorhand al 

wordt beperkt door de (financiële) 

consequenties.  

De mogelijke consequenties van de uitvoering 

worden wel benoemd in het plan, maar de 

besluitvorming over eventuele financiële 

gevolgen zal plaatsvinden via de 

begrotingscyclus.  

Vervolgproces 

De maand januari van het nieuwe jaar 

benutten we om de laatste puntjes op de i te 

zetten zodat het dagelijks bestuur het 

conceptplan op 4 februari 2016 kan 

vaststellen. 

 

Tijdens de Regionale Raadsbijeenkomst op 

10 februari 2016 presenteert het 

Recreatieschap het conceptplan officieel aan 

de gemeenteraden. Op die datum start ook de 

zienswijzenprocedure. Het Recreatieschap 

vraagt de gemeenteraden en andere partijen 

om hun zienswijzen op het plan te geven. In 

de periode tot en met mei staat het 

conceptplan op de agenda van de zeven 

gemeenteraden. De bedoeling is dat het 

algemeen bestuur in juni of juli 2016 het 

definitieve Natuur- en Recreatieplan 

Westfriesland vaststelt.  

 

 


