
 
 
 

 
 
Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2017 in het gemeentehuis van 
Stede Broec. 
 
Aanvang: 16.00 uur 

 

 Agendapunt  Doel  Bijlage 

1 
 

Opening en vaststellen agenda    

2 
 

Verslag van 13 juli 2017 Vaststellen 2 

3 
 

Ingekomen stukken/mededelingen 
- Vaartocht Loggen 
- Conferentie ‘Toekomt Recreatieschappen’ op de 

Landschapstriënnale 
- Nieuwsbrief  

 

  
 

4 Handhaving Besluitvorming 
 

4, 4a 

5 Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan 
 

Besluitvorming 
 

5, 5a, 5b 

6 
 

Rondvraag   

7 
 

Sluiting   

 
 
De secretaris, 
Astrid Huisman 



   
 
 

 
Bijlagenummer: 2  
 
Samenvatting van het besprokene in de vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 13 juli 2017 
 
Aanwezig:  
De heren N. Slagter (Stede Broec, vz), G.J. Nijpels (Opmeer), B. Tap (Hoorn), H. Nederpelt (Medemblik),  
E. Struijlaart (Enkhuizen) en mevrouw A. Huisman (bestuurssecretaris Recreatieschap)  
 
De heer P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer), de heer K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker) 
 
Afwezig met bericht: mevrouw C. van der Pol (Koggenland).  
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw 
Van der Pol. Ook de gemeente Drechterland is niet vertegenwoordig i.v.m. het overlijden van de heer Reus. 
Bij zijn overlijden wordt stilgestaan door het algemeen bestuur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2017   
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 
a. Recre-Actief: de voorzitter kijkt terug op een goede en mooie Recre-Actief dag op 7 juli 2017. Hij brengt 

zijn complimenten over voor de goede en verzorgde organisatie van deze dag; 
b. Opening Strandpaviljoen De Zoete Zee: de voorzitter kijkt terug op de opening van het paviljoen. Het is 

een aanwinst voor de regio; 
c. Opening sluis Rustenburg/Verlaat: De opening van de sluis is door verhindering van de provinciale 

afgevaardigde uitgesteld naar 18 juli 2017. De voorzitter dankt de gemeenten Opmeer en Koggenland 
voor de samenwerking om dit te kunnen bereiken; 

d. Vaartocht provincie: Op 8 en 9 september 2017 organiseert het Ontwikkelingsbedrijf NHN een vaartocht 
om de vaarrecreatie in Holland boven Amsterdam te laten zien. Dit gebeurt op initiatief van de heren 
Nijpels en hoogheemraad Veenman. De heer Schoenaker geeft aan dat er zal worden bekeken op welke 
plaatsen en tijden er door het recreatieschap geparticipeerd kan worden bij deze tocht;  

e. Kite-surfvereniging: De heer Tap meldt dat hij tijdens een netwerkbijeenkomst is gecomplimenteerd 
door de landelijke kite-surfvereniging met het feit dat er 2 kite-surfplekken worden gelegaliseerd. 

f. Markermeerdijken: De heer Tap meldt m.b.t. de versterking van de Markermeerdijken dat door de 
minister besloten is om ondanks alle tegengeluiden de plannen ter inzage te leggen. Als dit leidt tot 
uitstel, vertraagt dit de aanleg van het stadsstrand in Hoorn. Er wordt afgesproken om de eigen politieke 
kanalen te gebruiken om dit onder de aandacht te brengen. Ook zal er namens het Recreatieschap een 
brief worden voorbereid.  

 
4.  Jaarstukken 2016 
Het algemeen bestuur besluit: 
a. De jaarstukken 2016 vast te stellen 
b. Conform het overzicht “incidentele budgetten–overheveling naar 2017” per saldo € 51.000 

vanuit het positieve rekeningresultaat te bestemmen voor de overheveling van incidentele 
projectgelden; 

c. Het resterende positieve rekeningresultaat (€ 1.237.000) te storten in een nieuw te vormen 
reserve met als doel de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan; 

d. De bestemmingsreserves met betrekking tot Camping Ursemmerplas en de reserve  
Transitorische budgetten op te heffen; 

e. De hiermee vrijvallende middelen in 2017 (€ 77.000) te storten in een nieuw te vormen reserve met als 
doel de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan; 



f. Dat bij uitgaven uit de reserve met als doel de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan, zo goed 
mogelijk wordt gekeken naar de geografische spreiding van de projecten waaraan deze worden besteed. 

 
5. Begroting 2018 
Het algemeen bestuur besluit: 
a. De concept begroting 2018 (incl. de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te 

stellen; 
b. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021. 
 
6. Veiligheid Streekbospaviljoen 
Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur over de maatregelen die zijn genomen m.b.t. de 
veiligheid in het Streekbospaviljoen. Behoudens de brandmeldinstallatie voldoet het gebouw, op enkele 
details na, aan de eisen. Die zullen worden opgelost. Het dagelijks bestuur heeft besloten samen met de 
gemeente de brandmeldinstallatie te vernieuwen, de kosten hiervoor, zijnde €8.000, te dekken uit de post 
onvoorzien. Het algemeen bestuur neemt kennis van deze informatie.  
 
7.  Mandaatregeling Recreatieschap 
Het algemeen bestuur besluit: 
a. Het mandaat vast te stellen; 
b. Het mandaat aan het college van de gemeente Stede Broec aan te bieden ter vaststelling. 
 
8. Rondvraag 
De heer Nederpelt vraagt in opdracht van de raad van de gemeente Medemblik of er binnen het 
Recreatieschap inhuur plaatsvindt binnen de WNT-norm. Het antwoord op deze vraag is: nee. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering. 

 
 
Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 27 september 2017, 
 
 
De secretaris,    De voorzitter, 
Astrid Huisman   Nico Slagter 
  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Bovenkarspel    : 1 september 2017 
 
Onderwerp  : Handhaving op terreinen van het Recreatieschap 
Bijlagenummer  : 4 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
De terreinen van het Recreatieschap Westfriesland worden door grote aantallen recreanten en toeristen 
gebruikt. Daarbij is het onvermijdelijk dat er ook activiteiten plaatsvinden die niet wenselijk of zelfs 
verboden zijn. In sommige gevallen leidt dat tot ergernis bij en klachten van andere gebruikers, onveilige 
situaties of overtredingen in het kader van bijvoorbeeld natuur- of zwemwaterwetgeving.  
 
Op die momenten is het wenselijk handhavend op te kunnen treden. Het Recreatieschap heeft hier geen 
capaciteit voor en is daar ook niet toe bevoegd. Het heeft ook geen eigen verordening. Hierdoor moet 
worden teruggevallen op de politie of BOA’s van de gemeenten. Deze situatie is niet helder bij alle 
partijen en soms is het ook niet hun opdracht ook om te handhaven op de terreinen van het 
Recreatieschap. Hierdoor wordt niet altijd adequaat opgetreden bij overtredingen en ontstaat 
onduidelijkheid bij de partijen en de bezoekers van de terreinen. 
 
Wij zijn van mening dat de handhaving op de terreinen van het Recreatieschap een taak is van de 
gemeenten en dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de kosten die hiermee verbonden zijn.  
 
Uiteraard is het aan het Recreatieschap om zich in te zetten waar het gaat om het onaantrekkelijk/of 
ontoegankelijk maken van (delen van) terreinen voor overlast, vandalisme of criminele activiteiten. In 
goede samenwerking kan dan doelmatig worden opgetreden. Hierover zal overleg gevoerd moeten 
worden met de gemeente, politie en partijen als de Veiligheidsregio en de RUD. 
 
Voor oneigenlijke (commerciële) activiteiten op de terreinen is het in eerste instantie aan het 
Recreatieschap om met deze partijen in overleg te gaan. Het gaat daarbij om activiteiten als 
(water)sportlessen en evenementen. Uitgangspunt daarbij is om te kijken welke mogelijkheden er zijn 
om deze mogelijk te maken. Wanneer die er niet zijn en ze leiden tot gevaarlijke situaties, de openbare 
orde hiermee in het geding komt of deze aanhouden nadat is gebleken dat deze niet gewenst of 
mogelijk zijn op de terreinen, is handhaving aan de orde en zal hierover met de handhavende partijen in 
overleg worden getreden.  
 
Een uitgewerkt overzicht is bijgevoegd.  
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Voorstel 
Wij stellen u voor dat: 

- De handhaving op de terreinen van het Recreatieschap Westfriesland een taak is van de 
gemeenten, politie en de andere daarvoor bevoegde partijen; 

- Aan de gemeenten wordt aanbevolen dit in hun handhavingsprogramma’s op te opnemen; 
- Het Recreatieschap wel verantwoordelijk is voor het onaantrekkelijk/of ontoegankelijk maken 

van (delen van) terreinen voor overlast, vandalisme of illegale activiteiten; 
- Het Recreatieschap de partij is om het eerste contact te leggen met partijen als zij illegale 

commerciële activiteiten organiseren. Daarbij is het doel om vooral te kijken wat er wel mogelijk 
is;   

- De betrokken partijen hierover in overleg moeten gaan om dit vorm te geven en te 
implementeren. 

 
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  de voorzitter, 

  



 
 

  3 

 
 

 
 
 
 
Onderwerp : Handhaving op terreinen van het Recreatieschap 
 
Bijlagenummer : 4  

 
 
 

 
Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 

 
 
gelezen het voorstel van 1 september 2017; 
  
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
- Dat de handhaving op de terreinen van het Recreatieschap Westfriesland een taak is van de 

gemeenten, politie en de andere daarvoor bevoegde partijen; 
- Dat aan de gemeenten wordt aanbevolen dit in hun handhavingsprogramma’s op te nemen; 
- Dat het Recreatieschap wel verantwoordelijk is voor het onaantrekkelijk/of ontoegankelijk 

maken van (delen van) terreinen voor overlast, vandalisme of illegale activiteiten; 
- Dat het Recreatieschap de partij is om het eerste contact te leggen met partijen als zij illegale 

commerciële activiteiten organiseren. Daarbij is het doel om vooral te kijken wat er wel mogelijk 
is;   

- Dat de betrokken partijen hierover in overleg moeten gaan om dit vorm te geven en te 
implementeren. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 27 september 2017. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman   Nico Slagter 
 
 
 



 

 

Bijlage 4a. Voorstel Handhaving op terreinen Recreatieschap Westfriesland 

Onderstaand zijn de verschillende vormen van overlast opgesomd en daarbij een eerste voorstel 

voor de te nemen maatregelen. 

1.  (drugs)afvalstort en vandalisme 
Hierbij gaat het om illegaal storten van (drugs)afval en vooral nachtelijk vandalisme en overlast door 
bijvoorbeeld brandstichting op de terreinen van het Recreatieschap.  
 
Handhaving:   
Preventief en bij melding:  BOA’s / politie 
 
Fysiek: 
Het Recreatieschap zal zich inzetten om plekken op de terreinen waar regelmatig vandalisme of 
illegale storting van (drugs)afval plaatsvindt, aan te passen. Op korte termijn door maatregelen als 
het ‘open snoeien’ van die plaatsen of het fysiek ontoegankelijk maken ervan. Op de lange termijn 
door bijvoorbeeld bepaalde functies op de terreinen als parkeerplaatsen te centreren, 
onaantrekkelijk te maken hiervoor en meer ‘in het zicht’ aan te leggen. 
 

2. Oneigenlijke vormen van recreatie 
Het gaat hier om vormen van recreatie die in tegenstelling tot de eerder genoemde, worden gedaan 
vanuit een recreatief/sportief oogpunt maar die volgens de geldende wetten en regels niet zijn 
toegestaan omdat ze in strijd zijn met andere functies op de terreinen. Dat is bijvoorbeeld het 
paardrijden, mountainbiken, kitesurfen op plekken waar dat verboden is. Maar ook honden die 
worden uitgelaten op stranden en ligweiden.  
 
Handhaving:   
Bij melding: BOA’s / politie. Daarbij moet bewustwording en voorlichting het uitgangspunt zijn. Niet 
het beboeten.  
 
Preventief: 
Door overleg met deze partijen om te kijken of en hoe deze geformaliseerd kunnen worden. Maar 
ook door communicatie via het Recreatieschap (en gemeenten) via website, terreinbebording en 
social media. Maar ook de betrokken partijen als kitesurfverenigingen hebben hierin een rol.  
 

3. Illegale commerciële activiteiten 
Er zijn verschillende partijen die commerciële activiteiten houden op onze terreinen. Sommige met 
een (privaatrechtelijke) toestemming van het Recreatieschap en een vergunning van de betreffende 
gemeente, maar sommige ook zonder enige toestemming. Met deze laatste groep zal contact 
gezocht worden. Vooral wanneer deze overlast veroorzaken voor andere gebruikers, gevaarlijke 
situaties veroorzaken of betalende ondernemers duperen, is het wenselijk als hier op gehandhaafd 
kan worden. De handhaving zal dan moeten gebeuren op basis van het houden van de activiteit 
zonder vergunning.  
 
Preventief: 
Primair is het aan het Recreatieschap om contact te zoeken met deze partijen. Daarbij is het 
uitgangspunt af te spreken wat er wel kan en zo ja, op welke manier.  
 
Handhaving:   
Bij structurele overlast of wanneer deze activiteit niet geformaliseerd kunnen worden: BOA’s/politie.  
 
 



 

 

 
4. Overtreding van afspraken bij legale activiteiten 

Het Recreatieschap verleent verschillende partijen toestemming om activiteiten te houden op de 
terreinen. De voorwaarden hiervoor worden vastgelegd en overeengekomen door het 
Recreatieschap en de partij die de activiteit organiseert. Hierbij gaat het Recreatieschap een 
privaatrechtelijke overeenkomst aan, de betreffende gemeente verleent de vergunning. Beide 
overeenkomsten worden door de partijen onderling afgestemd. Bij overtreding van de afspraken 
tussen de organisator en het Recreatieschap heeft het Recreatieschap geen mogelijkheid tot 
handhaving. Alleen bij schade aan het terrein kan ‘beboet’ worden door de kosten van de betaalde 
borg af te halen.  
 
Wel is het mogelijk voor de gemeente om te handhaven wanneer bepalingen uit de verleende 
vergunning worden overtreden. Door de afstemming kan dit zo ondervangen worden.  
 
Preventief:  
Primair is het aan het Recreatieschap om afspraken te maken met deze partijen.  
 
Handhaving:   
Bij overtreding van de bepalingen uit de vergunning door: BOA’s / politie.  
 

Bij schade kan het Recreatieschap borg inhouden. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland 
 
 
Bovenkarspel    : 1 september 2017 
 
Onderwerp  : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
Bijlagenummer  : 5 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur, 
 
Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma op 7 juli 2016 is besloten dat u op de hoogte wordt 
gehouden van de voortgang van dit programma. Ook is toen besloten het uitvoeringsprogramma 
jaarlijks bij het opstellen van de begroting te actualiseren, evalueren en indien nodig opnieuw vast te 
stellen. Bij de vaststelling is het uitvoeringsprogramma tot en met 2018 vastgesteld en voor die periode 
zijn ook de nodige middelen beschikbaar gesteld.  
 
Het uitvoeringsprogramma wordt regelmatig met de ambtelijke werkgroep doorgenomen. Bij de 
vaststelling is uitgegaan van een programma met een dynamisch karakter. Wijzigingen kunnen optreden 
door aanpassingen in de planning of wanneer de kosten afwijken van de raming. 
 
Op 13 juli heeft het algemeen bestuur besloten het jaarresultaat 2016, dat door de verkoop van de 
camping de Ursemmerplas ruim 1,3 miljoen bedroeg, te storten in een reserve ten behoeve van de 
uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan fase 2.  
 
Voor de besteding van de middelen uit de nieuw gevormde reserve is ook een programma opgesteld 
(programma fase 2). Dit programma is geïntegreerd in het huidige uitvoeringsprogramma. Ook 
programma fase 2 is dynamisch van aard. In overleg met de gemeenten zijn al een aantal projecten op 
het uitvoeringsprogramma gezet. Een aantal daarvan zijn al uitvoeringsgereed en besluitvorming op een 
later moment kan voor vertraging van de uitvoering zorgen. Dit programma zal net als dat voor fase 1 
worden geactualiseerd, gemonitord en indien nodig opnieuw aan u worden voorgelegd ter 
besluitvorming.  
 
Het is niet realistisch om de uitvoering van het programma te doen met de huidige bezetting van het 
Recreatieschap. Daarom is ook een budget opgenomen voor tijdelijke inhuur. De hiervoor geraamde 
kosten zijn op basis van detachering van een andere gemeente. Als op die manier geen geschikte 
kandidaat kan worden gevonden, zal op een andere wijze iemand aangetrokken moeten worden. 
Vanwege de financiële consequentie die daar aan is verbonden zal op dat moment een nieuw voorstel 
aan u worden voorgelegd. In de bijlage vindt u een overzicht met de verschillende mogelijkheden voor 
tijdelijke inhuur en de financiële gevolgen daarvan.  
 
Financiële gevolgen 
De totale geraamde kosten over de jaren 2017 t/m 2020 van het uitvoeringsprogramma fase 2 bedragen 
€ 1.027.000. Voor een bedrag van € 45.000 (2018, 2019 en 2020) is dekking binnen de bestaande 
begroting vanuit het budget voor inhuur. Resteert een aanvullende investeringsbehoefte van € 982.000. 
De structurele exploitatielasten zijn nihil en kunnen opgevangen worden binnen de bestaande 
begroting.  
 
 



 
 

  2 

Op de investeringen moet worden afgeschreven. De bedragen zijn nu nog niet concreet en daarom kan 
er nu nog niet bepaald worden welke kosten geactiveerd moeten worden. Voorstel is om wanneer de 
projecten concreet worden en bekend wordt welke kosten geactiveerd moeten worden, dit te 
verwerken in de tussenrapportages.  
 
voorstel: 
Wij stellen u voor om: 

1. Het overzicht met de voortgang van het uitvoeringsprogramma fase 1 ter kennisname aan te 
nemen; 

2. Voor fase 2 eenzelfde dynamiek in het programma te hanteren als voor fase 1; 
3. Het Uitvoeringsprogramma fase 2 vast te stellen;  
4. Autorisatie te verlenen voor de bedragen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma fase 2 en in 

een later stadium te beoordelen welke kosten geactiveerd moeten worden en dit via een 
tussenrapportage verder te verwerken; 

 
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, 
 
De secretaris,  de voorzitter,  



 
 

  3 

 
 

 
 
 
 
Onderwerp :   Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 
 
Bijlagenummer : 5 

 
 
 

 
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland; 

 
 
gelezen het voorstel van 1 september 2017; 
  
 
gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
 
 
b e s l u i t: 
1. Het overzicht met de voortgang van het uitvoeringsprogramma fase 1 ter kennisname aan te 

nemen; 
2. Voor fase 2 eenzelfde dynamiek in het programma te hanteren als voor fase 1; 
3. Het Uitvoeringsprogramma fase 2 vast te stellen;  
4. Autorisatie te verlenen voor de bedragen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma fase 2 en in 

een later stadium te beoordelen welke kosten geactiveerd moeten worden en dit via een 
tussenrapportage verder te verwerken. 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het  
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 27 september 2017. 
 
De secretaris,  De voorzitter, 
Astrid Huisman   Nico Slagter 
 
 
 



Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Nummer Project Korte omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten  Stavaza 

Algemeen

WF1 Toeristische Overstappunten (TOP's) Het inrichting van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie) Afgerond

WF2 Overleg beheerders Westfriesland Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op 

het niveau van Westfriesland.

uren Doorlopend

WF3 Netwerkbijeenkomsten met 

ondernemers

Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken 500€                                         Nog niet gestart

WF4 Uitbreiding aanbod oeverrecreatie 

Markermeerkust 

Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren. In uitvoering. 

Wordt per locatie 

opgepakt.

WF5 Overdracht beheer stranden aan 

Recreatieschap

Het overdragen van het beheer van de bestaande officiele zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel aan het 

Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en  Schellinkhouterdijk/De 

Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.

20.000€                                   Doorlopend

WF6 Recreatie/routeportal Westfriesland Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de 

gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.

5.000€                                     Doorlopend

WF7 Camperplaatsennetwerk Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde 

voorzieningen aanleggen hiervoor.

pm Nog niet gestart

WF8 Biodiversiteit in bermen en weiden Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en 

kruiden).

5.000€                                     Doorlopend

WF9 Onderzoek haalbaarheid 

uitvoeringsprogramma. 

Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de cappaciteit bij het 

Recreatieschap.

Doorlopend

Routes

WF10 Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts 3.500€                   Afgerond

WF11 Routes tussen Hoorn en Enkhuizen Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen. In voorbereiding 

WF12 Belevingsroutes (landschap, 

cultuurhistorie)

Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp 

van nieuwe technologieen (bv gebruik van smartphone).

7.500€                   In voorbereiding 

WF13 Mountainbikeroutes Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen. 5.000€                   2.000€                                     Afgerond

WF14 Wandelnetwerk Centraal gebied De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een netwerk ontstaat. 

Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in het veld als digitaal.

In voorbereiding 

WF15 Wandelroutes Westfriese omringdijk Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk. In voorbereiding 

WF16 Uitbreiden en kwaliteitsimpuls 

routenetwerken

2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes In uitvoering

WF17 BRTN-routes Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN. Uren Afgerond

WF18 Verruimen bedieningstijden brug en 

sluis Rustenburg

Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk Afgerond

WF19 Kostenraming Rustenburg-Verlaat Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM. 15.000€                 Afgerond

WF20 Opwaardering vaarroute Rustenburg-

Verlaat

Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is (mede)projecttrekker van dit project maar 

over de structurele en incidentele lasten moet nog besloten worden). 

Kosten fase1. (alles behalve de sporbrug): 

Ophogen bruggen: €37.5000 

Sluis: Globale raming incidenteel €3.000-€10.000 

Globale raming structureel  €1.500-€15.000 / jaar

Fase2. Spoorbrug

Onderzoek Pro-Rail: p.m.

Ophogen brug: p.m.

Zie omschrijving In uitvoering

WF21 Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar 

oplossingsmogelijkheden

In voorbereiding 

WF22 Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en 

vaarnetwerk

Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en 

informatievoorziening

Doorlopend

WF23 Beheer van de fysieke paden van het 

wandelnetwerk

Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-

intensiteit moet worden verhoogd. 

2.000€                                     Doorlopend

WF24 Beheer van het vaarnetwerk Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet 

worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en 

voert onderzoek uit naar de knelpunten. 

Doorlopend

WF25 Pilot maaibeheer 2017 - 2018 Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22 50.000€                 In voorbereiding 

Recreatieterreinen

WF26 Recreatieve samenhang Streekbos - De 

Weelen

Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen. 45.000€                 Afgerond

WF27 Kitesurflocaties Westfriesland Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele 

beheerslasten zijn voor de gemeenten). 

In uitvoering

WF28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling Ondergrondse afvalverzameling op  Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele 

besparing op in inzet van personeel. 

Nog niet gestart

WF29 Drinkwaterpunt Egboetswater Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater, (afkoop voor 10 jaar) 14.000€                 Afgerond

WF30 Aanpassing naamgeving terreinen De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen 

met nieuwe naam.

Doorlopend

WF31 Marktconsultatie recreatieterreinen Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap 10.000€                 Nog niet gestart

WF32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te 

ontwikkelen

100.000€               Nog niet gestart

WF33 Opwaardering recreatieterrein en 

passantenhaven Wijdenes

Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes  €                35.000 Afgerond

WF34 Baggeren zwemlocatie vooroever 

Koopmanspolder

Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden In voorbereiding 

WF35 Kwaliteitsimpuls de Hulk Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve 

recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.

Nog niet gestart

WF36 Aanlegvoorzieningen Drachterveld Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger 15.000€                 Afgerond

WF37 Opwaardering De Leijen Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein krijgen . Afgerond

63.000€                 759.250€               167.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

3.500€                   

50.000€                 

15.000€                 

35.000€                 

Structurele kosten

24.500€                 674.250€               167.500€               35.000€                 -€                        34.500€                                   

Totale kosten  €                                  34.500 

20.000€                                                    

20.000€                                                                                       

50.000€                                                                                       

20.000€                                                    

 €                                                                                                                                                           901.250 

106.250€                                                                                     

200.000€                                                  

4.000€                                                                                                                             

250.000€                                                  

35.000€                                                    

7.500€                                                                                                                                                                

32.000€                                                    



Algemeen

WF38 Sportvisserij Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door 

eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd  voor de sportvissers.

Routes

WF39 LF-route Westfriesland Het fietsplatform wil de LF-routes gaan herzien. Door de inmiddels landelijke dekking van het fietsroutenetwerk hebben de LF-

routes een andere functie gekregen. Bij de actualisatie van de LF-routes zal vooral worden ingezet op kwalitatieve 

icoonroutes. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes)

Beheer en onderhoud kan 

uit bestaand budget.

WF40 Duikers vaarroutes Hoorn Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. 

Uitgaande van maximaal 50% van de kosten

350.000€               

WF41 Onderzoek knelpunten vaarroute de 

Gouw

De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht 

moeten worden hoe dat op een zo efficient mogelijke manier kan worden opgelost. 

16.000€                 

WF42 Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam 

uit op 1,75 miljoen. Er zal naar slimmere alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute 

de Gouw'.

WF43 Rustenburg-Verlaat Zie project WF20.

WF44 Fietspad Vooroever Medemblik Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid. 100.000€               

WF45 Passantenplaatsen Opmeer Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap 25.000€                 

WF46 Boothelling Drachterveld/Bangert Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder p.m.

WF47 Knelpunt vaarverbinding Hoorn-

Medemblik

Vervangen van een brug die een knelpunt vormt in de route tussen Enkhuizen en Medemblik. Dit op basis van maximaal 50% 

van de kosten.

80.000€                 

WF48 Voorzieningen langs vaarroutes Het betreft hier (kano en/of vis)steigers en andere aanlegvoorzieningen

WF49 Meetpunten gebruik routes en TOP's 

i.s.m. Recreatie Noord-Holland.

Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in 

andere netwerken. Dit project wordt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland gerealiseerd die dat in Noord-Holland 

verband oppakken. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.

€500 / jaar. Uit bestaand 

budget

Recreatieterreinen

WF50 Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren.

Organisatie

WF51 Budget inhuur/tijdelijke personeel in de 

periode 2018-2020. 

Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten op het uitvoeringsprogramma 

mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling. Dat maakt dat de kosten afhankelijk zijn van de 

aanstellingsvorm en beschikbaarheid van juiste mensen. Huiidge raming is op basis van aanstelling van 2 á 3 dagen per week 

voor een periode van maximaal 3 jaar. 

116.000€               911.000€               -€                        -€                        -€                                         

15.000€                 15.000€                 15.000€                 

2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten

116.000€               896.000€               -15.000€                -15.000€                -€                                         

Totaal benodigd budget

Beschikbaar (bestemming JR-resultaat 2016)

Resterend budget 

pm

982.000€                                                                                                                        

50.000€                                                    

Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie Noord-

Holland het ophogen van de bruggen en het onderzoek 

naar de verhoging van de spoorbrug wil betalen. 

Kosten verhogen Spoorbrug: p.m.

100.000€                                                                                     

1.314.000€                                                                                                                     

332.000€                                                                                                                        

200.000€                                                                                     

p.m.

6.000€                                                                                          

Update 2017 / fase 2

100.000€                                                  



Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 2016 - 2018 

Nummer Project Korte omschrijving Trekker Planning 2016 2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten  Andere aanwending 

uren Recreatieschap 

 Stavaza  Opmerking/toelichting  Directe (aansluiting bij / onderdeel van) project(en) uit 

het uitvoeringsprogramma van de structuurschets 

 Financiele gevolgen /aandachtspunten 

van wjzigingen (tbv EJR2017) 

 Geografische ligging 

Algemeen

WF1 Toeristische Overstappunten (TOP's) Het inrichting van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie) RSW In uitvoering Afgerond Nee Regio

WF2 Overleg beheerders Westfriesland Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken op 

het niveau van Westfriesland.

RSW In uitvoering uren uren Doorlopend Via TBO en OSO Nee Regio

WF3 Netwerkbijeenkomsten met ondernemers Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken RSW 2017 en verder 500€                                                       Nog niet gestart Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het 

Toerinstisch platform Westfriesland. Via Michiel 

Bakelaar

Nee Regio

WF4 Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren. RSW/DL In uitvoering uren In uitvoering. 

Wordt per locatie 

opgepakt.

Wijnes wordt maart/april 2017 afgerond. De 

Hondenhemeel, Kippenbillenstrand en 

Schellinkhout zijn afhankelijk van de planning 

van de gemeente Drechterland. 

Ja Drechterland, Hoorn

WF5 Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap Het overdragen van het beheer van de bestaande officiele zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel aan het 

Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en  Schellinkhouterdijk/De 

Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.

RSW In uitvoering 20.000€                                                 uren Doorlopend De locaties worden overgeragen zodra deze 

volledig zijn ingericht en voldoen aan de eisen 

van de zwemwaterwetgeving.

Nee Drechterland, Hoorn

WF6 Recreatie/routeportal Westfriesland Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de 

gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.

RSW In uitvoering 5.000€                                                    Doorlopend Dit systeem is vooral ook voor beheer intressant 

en zal daar aan gekoppeld worden. 

Nee Regio

WF7 Camperplaatsennetwerk Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde 

voorzieningen aanleggen hiervoor.

RSW 2018 pm uren Nog niet gestart Landlijk zijn er ontwikkelingen die nauw gevolgd 

worden. Daarin is duidelijk dat locaal beleid 

regionale benadering tot een uitdaging maakt. 

Afstemming met alle afdelingen van de 

gemeenten is hier van belang. Daarnaast moet 

er voldoende aandacht zijn voor de rol van 

ondernemers hierin. Om (het gevoel 

van)oneerlijke concurrentie te voorkomen. 

Mogelijk Regio

WF8 Biodiversiteit in bermen en weiden Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en 

kruiden).

RSW In uitvoering 5.000€                                                    Doorlopend Nee Regio

WF9 Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma. Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de cappaciteit bij het 

Recreatieschap.

In uitvoering Doorlopend Extrene partijen hebben aangegeven het lastig 

te vinden dit te beoordelen. Mede ook omdat 

de projectpartners een rol hebben in de 

uitvoeirng. Daarom is in het ambtelijk overleg 

besloten dat monitorng van het programma een 

vast agendapunt wordt voor deze overleggen. 

Nee Regio

Routes

WF10 Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts RSW, gemeente Medemblik en HHNK Gerealiseerd 3.500€                          Afgerond Ja Medemblik

WF11 Routes tussen Hoorn en Enkhuizen Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen. RSW 2017 In voorbereiding Recreatie NH heeft de opracht gekregen een 

volgend deel van het wandelnetwerk in WF te 

realiseren. Dit project wordt gefaceerd 

uitgevoerd.

Mogelijk Betreffen kosten uit een andere reserve 

dan het NRP

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, 

medmeblik, Stede Broec

WF12 Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie) Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp 

van nieuwe technologieen (bv gebruik van smartphone).

RSW 2017 7.500€                      In voorbereiding Hierbij zal afstemming gezocht worden met 

project WF3. Dit bevindt zich namelijk 

gedeeltelijk op toeristisch vlak.

Mogelijk Regio

WF13 Mountainbikeroutes Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen. RSW Gerealiseerd 5.000€                          2.000€                                                    Afgerond Nee Stede Broec

WF14 Wandelnetwerk Centraal gebied De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een netwerk ontstaat. 

Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in het veld als digitaal.

RSW 2017-2018 In voorbereiding Recreatie NH maakt offerte Mogelijk Betreffen kosten uit een andere reserve 

dan het NRP

Koggenland, Medemblik, 

Opmeer

WF15 Wandelroutes Westfriese omringdijk Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk. RSW 2017-2018 In voorbereiding Recreatie NH maakt offerte Mogelijk Betreffen kosten uit een andere reserve 

dan het NRP

Regionaal

WF16 Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken 2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes RSW 2017 en verder In uitvoering Dit project moet gezien worden in relatie met 

project WF11, 14 en 15. 

De aanleg van de bewegwijzering van het 

vaarroutenetwerk is in uitvoering

Ja Regionaal

WF17 BRTN-routes Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN. RSW Gerealiseerd Uren uren Afgerond De route is inmiddels als BRTN-ambitie route 

opgenomen. Verdere uitwerking vindt plaats in 

andere projecten op de lijst (WF18 t/m 20). 

Ja Koggenland, Opmeer

WF18 Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk RSW, gemeenten Koggenland en 

Opmeer

2016-2017 uren Afgerond In 2017 zijn de vrijwilligers gestart met de 

bediening door de weeks. 

Ja Koggenland, Opmeer

WF19 Kostenraming Rustenburg-Verlaat Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM. RSW Gerealiseerd 15.000€                       Afgerond De raming voor de spoorbrug bleek vele male 

complexer dan verwacht. Uiteindelijk is er een 

overleg met ProRail geweest hierover. Zij 

hebben aangegeven een offerte te willen maken 

voor het maken van een Plan van Aanpak met 

kostenraming. Dit verzoek zal aan ProRail 

worden gedaan. 

Ja Uiteindelijke kosten raming : €9.000

Resterend budget: €6.000

De kosten voor het opstellen van de 

raming door ProRail zn nog onbekend.

Koggenland, Opmeer

WF20 Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is (mede)projecttrekker van dit project maar 

over de structurele en incidentele lasten moet nog besloten worden). 

Kosten fase1. (alles behalve de sporbrug): 

Ophogen bruggen: €37.5000 

Sluis: Globale raming incidenteel €3.000-€10.000 

Globale raming structureel  €1.500-€15.000 / jaar

Fase2. Spoorbrug

Onderzoek Pro-Rail: p.m.

Ophogen brug: p.m.

RSW, gemeenten Koggenland en 

Opmeer

Zie omschrijving In uitvoering Nu bovengenoemde is afgerond kan gestart 

worden met de stap naar de uitvoering. Dat 

gaat in twee fasen. Fase 1. betreft alles 

verhogen bahalve de spoorbrug. Fase 2 betreft 

de ophoging van de spoorbrug. 

Ja Koggenland, Opmeer

WF21 Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar 

oplossingsmogelijkheden

RSW Continue uren In voorbereiding Onder ander hiervoor is een intentiverklaring 

getekend met het HHNK. Deze zal in 2017 

verder worden uitgewerkt tot concrete acties.  

Ja Regionaal

WF22 Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en 

informatievoorziening

RSW Continue uren Doorlopend Ja Regionaal

WF23 Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-

intensiteit moet worden verhoogd. 

RSW Continue 2.000€                                                    Doorlopend Ja Regionaal

WF24 Beheer van het vaarnetwerk Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet 

worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en 

voert onderzoek uit naar de knelpunten. 

RSW Continue uren Doorlopend Hiertoe is een intentiverklairng getekend. In 

2017 wordt dit verder opgepakt en moeten 

afsraken wrden gemaakt die leiden tot concrete 

acties. 

Ja Regionaal

WF25 Pilot maaibeheer 2017 - 2018 Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22 RSW, gemeneten en HHNK 50.000€                    In voorbereiding In overleg met het HHNK  zal dit worden 

uitgewerkt.

Ja Regionaal

20.000€                                                                                                  

50.000€                                                                                                  

20.000€                                                          

106.250€                                                                                                

7.500€                                                                                                                                                                                      

32.000€                                                             



Recreatieterreinen

WF26 Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen. RSW 2017 45.000€                    Afgerond Nee Enkhuizen, Stede Broec

WF27 Kitesurflocaties Westfriesland Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele 

beheerslasten zijn voor de gemeenten). 

RSW 2016-2018 uren In uitvoering Ja Drechterland, Enkhuizen, 

Medemblik

WF28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling Ondergrondse afvalverzameling op  Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele 

besparing op in inzet van personeel. 

RSW 2017-2018 Nog niet gestart Wordt na het seizoen 2017 opgepakt in eind 

2017/begin 2018.

Nee Drechterland, Medemblik, Stede 

Broec, 

WF29 Drinkwaterpunt Egboetswater Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater, (afkoop voor 10 jaar) RSW 2017-2018 14.000€                    Afgerond I.o.m. Medemblik verplaatst naar een locatie op 

de vooroever.

Nee Medemblik

WF30 Aanpassing naamgeving terreinen De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen 

met nieuwe naam.

RSW 2017-2018 Doorlopend Dit wordt geleidelijk gedaan en in het werk 

meegenomen

Nee Regionaal

WF31 Marktconsultatie recreatieterreinen Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap RSW 2017-2018 10.000€                    Nog niet gestart Mogelijk Regionaal

WF32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te 

ontwikkelen

RSW 2018 100.000€                  Nog niet gestart Afhankelijk van planning Drechterland Ja Drechterland

WF33 Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven 

Wijdenes

Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes RSW en gemeente Drechterland Gerealiseerd  €                   35.000 uren Afgerond Ja Drechterland

WF34 Baggeren zwemlocatie vooroever Koopmanspolder Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden RSW 2017-2018 In voorbereiding Zal in overleg met de gemeente Medemblik 

worden opgepakt. 

Ja Medemblik

WF35 Kwaliteitsimpuls de Hulk Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor 

sportieve recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.

RSW 2017-2018 Nog niet gestart Wordt 'gekoppeld' aan de dijkverzwaring. Zodat 

de aansluiting goed zullen aanluiten op de 

ontwikkelingen op de dijk en buitendijks.

Ja Hoorn, Koggenland

WF36 Aanlegvoorzieningen Drachterveld Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger RSW 2017-2018 15.000€                    Afgerond Wordt opgepakt in samenwerking met een 

burgerparticpatieproject van Drechterland. 

Nee Drechterland

WF37 Opwaardering De Leijen Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein krijgen . Koggenland Gerealiseerd Afgerond Nee Koggenland

Totaal 63.000€                       759.250€                  167.500€                  35.000€                       -€                             34.500€                                                 

Al in begroting Al in begroting

WF10 WF10 3.500€                          

WF11 WF11

WF14 WF14 50.000€                    

WF19 WF19 15.000€                       

WF33 35.000€                    

Structurele kosten

Benodigd budget 24.500€                       674.250€                  167.500€                  35.000€                       -€                             34.500€                                                 

 €                                                34.500 

Algemeen

WF38 Sportvisserij Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door 

eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd  voor de sportvissers.

Recreatieschap en gemeenten pm pm pm pm uren Nee Regionaal

Routes

WF39 LF-route Westfriesland Het fietsplatform wil de LF-routes gaan herzien. Door de inmiddels landelijke dekking van het fietsroutenetwerk hebben de 

LF-routes een andere functie gekregen. Bij de actualisatie van de LF-routes zal vooral worden ingezet op kwalitatieve 

icoonroutes. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes)

Fietsplatform Beheer en onderhoud kan uit 

bestaand budget.

Oude routes verwijderen. 70km LF15 en LF21  --

> 70 x € €75 =  €5.000

Nieuwe routes circa 55km --> 55 x €586 = 

€32.000

Overige kosten voor promotie, indexatie, 

ontwerpwijziging, onvoorzien enz.

Nee Regionaal

WF40 Duikers vaarroutes Hoorn Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. 

Uitgaande van maximaal 50% van de kosten

Hoorn 350.000€                  Ja Hoorn

WF41 Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht 

moeten worden hoe dat op een zo efficient mogelijke manier kan worden opgelost. 

Opmeer 16.000€                    Ja Opmeer

WF42 Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam 

uit op 1,75 miljoen. Er zal naar slimmere alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten 

vaarroute de Gouw'.

Opmeer Ja Opmeer

WF43 Rustenburg-Verlaat Zie project WF20. Ja Koggenland, Opmeer

WF44 Fietspad Vooroever Medemblik Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid. Recreatieschap 100.000€                  Ja Medemblik

WF45 Passantenplaatsen Opmeer Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap Opmeer 25.000€                    Nee Opmeer

WF46 Boothelling Drachterveld/Bangert Oosterpolder Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder Hoorn/Drechterland p.m. Mogelijk Drechterland, Hoorn

WF47 Knelpunt vaarverbinding Hoorn-Medemblik Vervangen van een brug die een knelpunt vormt in de route tussen Enkhuizen en Medemblik. Dit op basis van maximaal 50% 

van de kosten.

Medmeblik 80.000€                    Ja

WF48 Voorzieningen langs vaarroutes Het betreft hier (kano en/of vis)steigers en andere aanlegvoorzieningen Recreatieschap/Gemeenten Mogelijk

WF49 Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie 

Noord-Holland.

Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in 

andere netwerken. Dit project wordt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland gerealiseerd die dat in Noord-Holland 

verband oppakken. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.

Recreatieschap €500 / jaar. Uit bestaand budget Nee Regionaal

Recreatieterreinen

WF50 Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. Recreatieschap Nee Stede Broec

Organisatie

WF51 Budget inhuur/tijdelijke personeel in de periode 2018-

2020. 

Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten op het uitvoeringsprogramma 

mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling. Dat maakt dat de kosten afhankelijk zijn van de 

aanstellingsvorm en beschikbaarheid van juiste mensen. Huiidge raming is op basis van aanstelling van 2 á 3 dagen per week 

voor een periode van maximaal 3 jaar. 

Recreatieschap Nee Regionlaal

Totaal 116.000€                  911.000€                  -€                              -€                             -€                                                        

Al in begroting Inhuur beleid 15.000€                    15.000€                       15.000€                       

2017 2018 2019 2020 en verder Structurele kosten

Benodigd budget 116.000€                  896.000€                  -15.000€                      -15.000€                      -€                                                        

Totaal benodigd budget

Beschikbaar (bestemming JR-resultaat 2016)

Resterend budget 

982.000€                                                                                                                                         

50.000€                                                             

Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie Noord-Holland het 

ophogen van de bruggen en het onderzoek naar de verhoging van 

de spoorbrug wil betalen. 

Kosten verhogen Spoorbrug: p.m.

100.000€                                                                                                   

1.314.000€                                                                                                                                     

332.000€                                                                                                                                         

200.000€                                                                                                   

20.000€                                                             

p.m.

 €                                                                                                                                                                                901.250 

200.000€                                                        

4.000€                                                                                                                                             

250.000€                                                        

35.000€                                                                

Totaal benodigd budget. 

(dekking uit budget NRP 2016-2018 en andere 

projectbudgetten)

6.000€                                                                                                       

Update 2017 / fase 2

100.000€                                                        




