Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2018 in het gemeentehuis van
Stede Broec
Aanvang: 16.00 uur
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- Brief WGT
- RecreActief 7 september 2018
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland
Datum
: 14 maart 2018
Locatie
: Gemeentehuis gemeente Stede Broec
Aanwezig bestuur:
De heren N. Slagter (Stede Broec, voorzitter), G.J. Nijpels (Opmeer), B. Tap (Hoorn), H. Nederpelt
(Medemblik), E. Struijlaart (Enkhuizen), P. Kuiken (Drechterland) en mevrouw A. Huisman
(bestuurssecretaris Recreatieschap)
Afwezig bestuur:
Mevrouw C. van de Pol (Koggenland, helaas verhinderd wegens verkeersdrukte)
Aanwezig ambtelijke ondersteuning:
De heer P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer), de heer K. Schoenaker
(directeur/beleidsmedewerker), mevrouw Edy Gramberg (financiën), de heer Kees van Borre (ondersteuning
bestuurssecretariaat/notulen)

Voorafgaand aan de vergadering blikt de voorzitter even terug op de bestuursperiode 2014-2018. In de
bijlage treft u een korte opsomming van de belangrijkste acties/gebeurtenissen, zoals deze ook door de
voorzitter zijn verwoord.
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Verslag van de vergadering Algemeen Bestuur van 13 december 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en de opsteller van het verslag wordt
bedankt.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
3a. Er is overleg geweest met Staatsbosbeheer over het (zeer beperkte) beheer van recreatieve
voorzieningen als paden, wegen en bankjes. Staatsbosbeheer kan en wil dit niet meer doen. Het
Recreatieschap wil het wel doen, maar heeft de middelen niet. Er gaat gekeken worden of hier in
samenwerking met de provincie afspraken over gemaakt kunnen worden. De gedeputeerde zal met een
reactie komen.
3b. Het officiële startmoment voor het nieuwe fietspad op de Vooroever heeft plaatsgevonden op
12 maart. In de week van 19 maart zal ook daadwerkelijk gestart worden met de aanleg hiervan.
3c. Verder is op 14 maart bij het Egboetswater de hernieuwde gebruikersovereenkomst van het Egboetje
met het IVN getekend.
4. Aanbesteding accountantscontrole (4a, 4b, 4c en 4d)
De heer Nederpelt trekt de conclusie dat er voor gekozen is om mee te gaan met de
aanbestedingsprocedure van de SED-organisatie en geeft aan daarin nu mee te gaan. Voorstel wordt
vastgesteld.

5. Kadernota 2019 (5a en 5b)
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
6. Concept-jaarstukken 2017 (6a en 6b)
De heer Nederpelt geeft aan dat het een goed stuk is, dat de verschillen goed verklaard worden en dat het
mooi is dat er een goedkeurende verklaring is, maar geeft als aandachtspunt mee dat als er aanzienlijke
materiële wijzigingen zijn, deze tijdig worden gemeld. Dit punt wordt door de overige leden onderschreven.
Geen overige opmerkingen.
7. Concept-begroting 2019 (7 en 6b)
De heer Nederpelt geeft aan dat, kijkend naar het meerjarenperspectief, het allemaal maar “net kan” en
pleit er daarom voor om de loon- en inflatiecorrectie van de regio te volgen. Verder zou hij graag willen zien
of het Recreatieschap (de GR) de risico’s kan opvangen of niet. Afgesproken wordt dat in de vergadering van
het algemeen bestuur van 16 mei een gecorrigeerde versie zal worden aangeboden waarin de ratio´s
(financiële kengetallen) zijn opgenomen. Geen overige opmerkingen.
8. Voorstel schoonmaken toiletten
Akkoord met het voorstel. Er wordt meegegeven dat er overleg met WerkSaam dient plaats te vinden en aan
te geven dat het zeer wenselijk is als zij in de toekomst in staat zijn om flexibeler te kunnen werken en dat zij
bijvoorbeeld ook in het weekend personeel kunnen leveren.
9. Uitvoeringsprogramma
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
10. Vergroten capaciteit Groen- en Recreatiebeheer Vaststellen 10
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
11. Voorjaarsrapportage 2018 Vaststellen 11a en 11b
Geen opmerkingen, voorstel wordt vastgesteld.
12. Rondvraag
De heer Nederpelt vraagt of vanuit het Recreatieschap wellicht meegedacht kan worden over een HOP
(hondenontmoetingsplaats) op Vooroever Koopmanspolder. Er wordt aangegeven of en hoe een en ander
meegenomen kan worden bij de verdere ontwikkeling van dit gebied.
De heer Struijlaart geeft aan dat hij met de NS in overleg is om een onbewaakte spoorwegovergang bij het
viaduct veiliger te maken. Hij deelt mede dat een van de opties is om onder het viaduct een “drijvende
steiger” te creëren.
13. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, wenst iedereen fijne feestdagen toe en sluit de
vergadering.

Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 11 juli 2018,

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,

Bijlage 1: (behorende bij verslag vergadering algemeen bestuur Recreatieschap 14 maart 2018)

GLOBALE TERUGBLIK PERIODE 2014 -2018
2014
- Eerste vergadering was op 9 mei 2014. De installatie van het AB en DB.
- In december is een Dienstverleningsovereenkomst met de SED-organisatie gesloten. De SED-organisatie
gaat ondersteunen en het Recreatieschap gaat verhuizen naar het gemeentehuis van Stede Broec.
Daarnaast zal per 1 januari 2015 Robert Reus de directeur-/secretarisfunctie vervullen. Willem de Weijer
neemt afscheid. Een mooie bijvangst is dat de nieuwe overeenkomst financieel voordeel oplevert.
- RecreActief Westfriesland is dit jaar ‘Rondje Raadsleden’. Raadsleden maken kennis met het
Recreatieschap.

2015
- In maart is na een periode definitief besloten dat de haven in Wijdenes een functie als recreatiehaven
heeft en deze ook houdt. Het Recreatieschap zal de haven op diepte houden, maar wel op voorwaarde dat
de gemeente Drechterland het terrein opwaardeert.
- Ook wordt in 2015 gestart met het nieuwe Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Tijdens RecreActief
Westfriesland dit jaar staat dit plan centraal. Ook op andere momenten worden raadsleden en inwoners
betrokken bij het plan.
- In het Streekbos wordt het Klimpark in de zomer geopend.
- In juni voert I&O een onderzoek uit naar het bezoek en waardering. Het rapport laat goede cijfers zien voor
het Recreatieschap. Maar ook aandachts- en verbeterpunten.
- Wandelnetwerk Opmeer-Koggenland wordt geopend.
- In Onderdijk wordt het doorlopende wandelpad over de dijk volmaakt. Het padje van Piet wordt samen
met de gemeente en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beloopbaar gemaakt!

2016
- Het eerste onderzoek naar het bevaarbaar maken van de Vaarroute Rustenburg – Verlaat wordt gestart.
- In maart heeft de koper van de camping de Ursemmerplas het Recreatieschap verzocht de camping eerder
over te dragen. GertJan Nijpels en Robert Reus voeren deze gesprekken en komen uiteindelijk tot een voor
beide partijen goede afspraak. De camping wordt uiteindelijk nog in 2016 overgedragen.
- Er komen 7 TOP’s in Westfriesland. 4 daarvan zijn voorzien van een drinkwatertappunt.
- In het Streekbos verrijst een heus mountainbikeparcours.

- 7 juli wordt het Natuur- en Recreatieplan vastgesteld en wordt er een bedrag van circa € 900.000
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan. In dezelfde vergadering wordt besloten dat Karel
Schoenaker de nieuwe directeur wordt. De kring van gemeentesecretarissen draagt Astrid Huisman aan als
secretaris.
- Tijdens RecreActief Westfriesland wordt door gedeputeerde Talsma een cheque uitgereikt voor de aanleg
van de TOP’s. Op deze prachtige dag wordt ontbeten bij het Keetje en daarna gevaren naar het Streekbos.
Verdrietig is dat dit het laatste publieke optreden van Talsma blijkt te zijn. Hij overlijdt kort hierna.
- In september legt Rob de Jong zijn functie neer. Hij wordt opgevolgd door Gerrit Wijnne en later Erik
Struijlaart.
- In december wordt er besloten een intentieovereenkomst vaarrecreatie met het hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier te sluiten. Een overeenkomst die een goed basis zal worden voor verdere
afspraken om de vaarrecreatie tot een hoger plan te tillen.

2017
- 10 juni worden wij opgeschrikt door het bericht dat Vincent Reus plotseling is overleden. Een groot gemis
voor het Recreatieschap en Westfriesland. Peter Kuiken zal zijn plaats innemen in het algemeen bestuur.
- Vandalen hebben het in 2017 op het toiletgebouw in het Streekbos voorzien. In april gaat het gebouw in
vlammen op. Er wordt snel geschakeld om nog voor het seizoen een noodgebouw te hebben. In 2018 zal een
nieuw gebouw worden neergezet.
- Op 13 juli wordt besloten ook de resterende middelen van de opbrengst van de camping te bestemmen
voor het Natuur- en Recreatieplan.
- In 2017 worden enthousiaste vrijwilligers opgeleid om de sluis en brug bij Rustenburg te bedienen. 2017
dient als pilot, maar al snel blijkt het een succes te zijn. In 2018 wordt de groep uitgebreid en het bedienen
voortgezet.
- Bij RecreActief Westfriesland zijn de haven Wijdenes en de TOP’s geopend.
- In de zomer is ook het paviljoen op de Vooroever bij Medemblik geopend.
- Afspraken over de handhaving op terreinen van het Recreatieschap. Dit biedt duidelijkheid voor
gemeenten en Recreatieschap om samen goede afspraken te kunnen maken.

2018
- In 2018 zal het project opwaardering Vooroever Medemblik worden afgerond. Deze week is gestart met
het nieuwe fietspad.
- De afgelopen jaren is de organisatie naar een hoger niveau getild. Op verschillende vlakken. Dat is buiten te
zien in het veld, maar ook aan de interne organisatie. Beleid is duidelijker, processen zijn meer
gestructureerd en de (vergader)stukken beter. Al met al een lijn die wij graag willen voortzetten in 2018 en
verder, hopelijk weer met velen van jullie.

Aan

het Recreatieschap Westfriesland
t.a.v. het bestuur, de heer N. Slagter (voorzitter)
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Datum
Betreft
Inzake
Ons ref.nr
Uw ref.nr
c.c.

Andijk, 06 maart 2018
Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Implementatie VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking
GWT18-0306GvK.RSWF

Geachte heer Slagter, geacht bestuur,
Op 4 september 2015 hebben wij1 het Recreatieschap Westfriesland (RWF) aangeschreven en u
geïnformeerd over de toen op handen zijnde ratificatie van het VN-Verdrag voor rechten van mensen
met een beperking2 (hierna: verdrag). Dit verdrag behelst in het kort onder meer de toegankelijkheid
van openbare ruimte en gebouwen en toegankelijkheid in het algemeen. In dit schrijven gaven wij
aan wat de implementatie van dit verdrag voor gevolgen heeft of kan hebben voor het RWF, e.e.a. in
het licht van de ontwikkeling van een nieuw recreatieplan.
De heer K. Schoenaker berichtte ons per kerende mail van 14 september 2015 en in de hoedanigheid
van hoofd binnendienst / beleidsmedewerker dat een nadere toelichting onzerzijds niet nodig was.
Inmiddels is het verdrag in werking getreden.
Uit de agenda voor de vergadering van 14 maart aanstaande blijkt dat u de Kadernota Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland gaat behandelen. Uit dit stuk kunnen wij echter niet opmaken wat het
RWF precies gaat doen om de toegankelijkheid van recreatiegebieden en alle aanverwante zaken in
Westfriesland mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Ook wat de toegankelijkheid
aangaat van informatie, zoals de website, foldermateriaal, video’s, etc, voor mensen met een visuele
of auditieve beperking. Kortom, het is niet duidelijk op welke wijze rekening gehouden wordt met de
positie van personen met een handicap
Artikel 30 van het genoemde verdrag, lid 5, sub c waarborgt dat personen met een handicap toegang
hebben tot sport-, recreatie- en toeristische locaties. Uiteraard kan dit niet van de een op de andere
dag gerealiseerd worden maar ergens moet een begin worden gemaakt en de genoemde kadernota
is in dit opzicht het aangewezen stuk om daarmee te beginnen omdat bij de ontwikkeling van nieuw
beleid (of aanpassingen) hiermee rekening moet worden gehouden! Zo moeten ook personen met
een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, hierbij betrokken worden.
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Graag vernemen wij van u op welke wijze het RWF het verdrag gaat toepassen zodat
recreatiegebieden e.d. toegankelijk worden voor mensen met een beperking en op welke wijze
mensen met een beperking hierbij worden betrokken.
Wij hebben inmiddels vernomen dat er een pad in het recreatiegebied Vooroever nabij Medemblik
t.h.v. de Vlietsingel wordt verbreed en op ons verzoek is een pad in het Vooroevergebied bij Andijk
vorig jaar aangepast voor rolstoelgebruikers, maar dit zijn slechts incidentele gevallen. Het is ons ook
niet duidelijk welke richtlijnen u hiervoor gebruikt.
Het komt namelijk met enige regelmaat voor dat met alle goede bedoelingen aanpassingen worden
gedaan aan bijvoorbeeld stoepen maar dat in de praktijk het niet bruikbaar bleek te zijn omdat de
hellingspercentage bleef zorgen voor kantelgevaar van een rolstoel. Of een ander voorbeeld, dat een
pad verbreed wordt maar dat die niet voldoet aan de richtlijnen toegankelijkheid. Dit leidt helaas ook
tot onnodige meerkosten om dit alsnog volgens de richtlijn een te passen dan wanneer men van
meet af aan de geldende richtlijnen hierop toepast.
Deze brief wordt u ook per e-mail toegezonden: info@recreatieschapwestfriesland.nl
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!
Met vriendelijke groet,
GWT Medemblik,
voor dezen,

Gerrit van Keulen
(coördinator)

1
2

De ‘Coalitie voor Inclusie’ , als voorloper van de huidige werkgroep
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006
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Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel

: 6 juni 2018

Onderwerp
Bijlagenummer

: Aanpassen en verduurzamen warmte-installatie Streekbos Paviljoen
:7

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Het Streekbos Paviljoen is in 2011 opgeleverd en in gebruik genomen. Het is gerealiseerd in
samenwerking met de gemeente Stede Broec. Het Recreatieschap is voor 2/3 eigenaar van het gebouw
en de gemeente is eigenaar van het overige deel. De delen van de gemeente worden gebruikt door de
verenigingen Orion en het IVN. Het Recreatieschap verhuurt zijn deel aan SAB catering / IJgenweis. Voor
het beheer en onderhoud van het gebouw is door de gemeente en het Recreatieschap een VVE
gevormd. Nu, zeven jaar later, blijkt het gebouw een gouden greep wat betreft de recreatieve en
toeristische functie. Alleen blijkt dat er op technisch vlak onderdelen zijn die niet optimaal functioneren.
In dit stuk stellen wij u voor om deze problemen aan te pakken en deze daarbij meteen te laten voldoen
aan de duurzaamheidsnormen die vanaf 2024 verplicht zijn.
Probleem
Vanaf de ingebruikname wordt er door de bezoekers van het restaurant trek en tocht ervaren en zijn er
op koude dagen en bij harde wind problemen met het warm krijgen van het pand. Deze problemen
ontstaan doordat de huidige warmte-installatie in het gebouw niet goed functioneert.
Installatie
Bij de nieuwbouw van het paviljoen is getracht met de toen beschikbare middelen en kennis een zo
duurzaam mogelijk gebouw neer te zetten. Door de beperkte financiën is deze doelstelling niet optimaal
uitgevoerd en zijn er door de wijze waarop de warmte-installatie is aangelegd, nu klachten over kou en
tocht in het restaurant:
1. De huidige luchtbehandelingskast heeft geen warmte-terugwinning. Bij ‘de-icing’ van de
warmtepomp komt er direct koude lucht uit de luchtbehandelingskast. Deze tekortkoming
veroorzaakt dat de inblaaslucht gedurende 5 tot 15 minuten niet wordt verwarmd en er dus
koude buitenlucht wordt ingeblazen. Het afgelopen winterseizoen (2017-2018) was het
daardoor regelmatig (veel) te koud. Waar het idealiter met een lage luchtstroom 22 graden zou
moeten zijn waren er klachten over trek en tocht in het restaurant. Vooral over koude
onaangename tocht langs het raam. In de afgelopen winter zijn de vloerverwarming van de
cafetaria en de centrale hal afgeschakeld van de warmtepomp om meer capaciteit voor het
restaurant te creëren. Ook moesten er elektrische kachels bijgeplaatst worden om de ergste kou
uit het pand te krijgen;
2. Het tweede nadeel van de huidige installatie is dat er geen geluiddempers op de inblaasleiding
zijn toegepast waardoor bij een uitvraag van 50% of meer er een zeer hinderlijke resonantie in
het restaurant ontstaat;
3. De luchtbalans klopt niet. De luchttoevoer en luchtafvoer zijn in het restaurant 4500 m3/h. Dat
is dus in balans. Alleen wordt er de keuken nog eens maximaal 4800 m3 extra afgezogen door
de afzuigkappen van het kooktoestel en de vaatwasser. Hierdoor wordt de traag opgebouwde
warme lucht via de keuken het pand uitgeblazen.
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De VVE heeft een offerte aangevraagd om deze problematiek te verhelpen en tevens te voldoen aan de
huidige duurzaamheidsnormen die per 2024 verplicht worden. De offerte betreft het aanbrengen van
een duurzame luchtbehandelingskast (95% warmte-terugwinning) op het dak, inclusief geluiddempers,
en het aanbrengen van een directe luchttoevoer voor de keuken en het verzwaren van de
circulatiepomp voor de vloerverwarming en het afsluiten van de vloerverwarming in het
cafetariagedeelte.
Het afsluiten van de opening tussen restaurant en keuken is een taak voor SAB catering / IJgenweis.
Als deze werkzaamheden worden uitgevoerd zal het comfort in het gebouw niet alleen op niveau komen
maar kan ook 95% van de warmte in de lucht worden hergebruikt. Daardoor zal het gebouw
daadwerkelijk zo duurzaam worden als oorspronkelijk bedoeld was.
Alternatieven
Er is ook nagedacht over alternatieve mogelijkheden. Ook vanuit de gedachte om extra
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Alleen zien wij daar nu weinig mogelijkheden voor.
Aardwarmte gebruiken is eigenlijk alleen haalbaar als dit bij de bouw wordt meegenomen. Voor
zonnepanelen biedt het dak beperkte ruimte omdat zich hier de terrassen bevinden die de verenigingen
gebruiken. Maar ook is de kans op diefstal vanwege de afgelegen ligging erg groot. Waar wij wel op
willen inzetten is het ver-LED-en van de centrale ruimtes. Daarvoor zal een lichtplan gemaakt moeten
worden en armaturen en lampen vervangen moeten worden.
Financiële gevolgen
De offerte voor het aanpassen van de installatie bedraagt circa € 75.000. De kosten voor het ver-LED-en
van de centrale ruimtes ramen wij op € 5.000. Samen € 80.000.
Conform de verdeelsleutel tussen de leden van de VVE bedragen de kosten voor de installatie voor het
Recreatieschap € 50.000 en € 25.000 voor de gemeente Stede Broec. De kosten voor het ver-LED-en
bedragen € 3.500 voor het Recreatieschap en € 1.500 voor de gemeente Stede Broec.
Wij stellen u voor om deze kosten, totaal € 53.500, te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan
Westfriesland.
Omdat de kosten voor de installatie geactiveerd moeten worden, stellen wij voor een bedrag van
€ 50.000 uit de reserve Natuur- en Recreatieplan fase 2 te storten in de reserve Afschrijvingslasten
Natuur- en Recreatieplan, zodat de kapitaallasten vanaf 2019 nagenoeg nihil zijn. Alleen de geringe
rentelasten komen ten laste van de exploitatie.
Voorstel:
Wij stellen u voor om:
- De installatie van het Streekbos Paviljoen door de VVE aan te laten passen;
- De verlichting van de centrale ruimtes te ver-LED-en;
- De kosten voor het Recreatieschap, totaal € 53.500, te dekken uit de reserve Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland fase 2;
- Voor de afschrijvingslasten van de investering in de installatie een bedrag van € 50.000 te
storten in de reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan;
- Hieraan de voorwaarde te stellen dat de gemeente Stede Broec instemt met de kosten voor
haar deel.

De secretaris,

de voorzitter,
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Onderwerp

: Aanpassen en verduurzamen warmte-installatie Streekbos Paviljoen

Bijlagenummer : 7

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 6 juni 2018

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:
-

De installatie van het Streekbos Paviljoen door de VVE aan te laten passen;
De verlichting van de centrale ruimtes te ver-LED-en;
De kosten voor het Recreatieschap, totaal € 53.500, te dekken uit de reserve Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland fase 2;
Voor de afschrijvingslasten van de investering in de installatie een bedrag van € 50.000 te
storten in de reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan;
Hieraan de voorwaarde te stellen dat de gemeente Stede Broec instemt met de kosten voor
haar deel.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 juli 2018.
De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel

: 6 juni 2018

Onderwerp
Bijlagenummer

: Aanbieding grondverkoop in verband met dijkverzwaring
:8

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de dijk tussen Hoorn en Amsterdam
versterken. Ook ter hoogte van De Hulk, één van de terreinen van het Recreatieschap. Het buitendijkse
deel van De Hulk dat ook wel ‘Scharwoude buitendijks’ wordt genoemd, bevindt zich in het plangebied
van de dijkversterking. De strekdam aan de zuidzijde van het afwateringskanaal van gemaal
Westerkogge ligt op grond van het Recreatieschap. Deze dam moet worden verstevigd. Daarvoor heeft
het hoogheemraadschap een oppervlakte van globaal 4.000 m2 nodig. Ook is een vergelijkbaar
oppervlakte van het perceel tijdelijk nodig als werkterrein om de versterking te kunnen verrichten. Dit
tijdelijk gebruik is nodig in de periode van globaal september 2018 tot en met eind 2021.
De taxateur van het hoogheemraadschap heeft de waarde van het perceel vastgesteld op een bedrag
van € 27.500 per hectare. Op basis daarvan kan de grondaankoper van het hoogheemraadschap ons
(onder voorbehoud van goedkeuring van het bestuur en directie) een bedrag van € 11.000 k.k.
aanbieden. Na realisatie zal het daadwerkelijk gebruikte oppervlak worden nagemeten om meer- of
minderoppervlakte te verrekenen.
Het perceel is momenteel om niet aan een hobbyboer in gebruik gegeven. Daarom is er geen vergoeding
voor inkomensschade voor het tijdelijke gebruik.
Na afloop van de werkzaamheden wordt het werkterrein in opdracht van het hoogheemraadschap
geprofileerd en ingezaaid met graszaad. Door ons is aangegeven dat wij graag het aangekochte na de
werkzaamheden weer bij het terrein betrekken. Daarover konden nog geen harde toezeggingen worden
gedaan, maar dit lijkt tot de mogelijkheden te behoren, zolang het medegebruik geen nadelige gevolgen
heeft voor de grasbekleding van de dijk.
Recreatieve invulling
Bij de dijkverzwaring wordt ook een buitendijks fiets-/wandelpad meegenomen. Dit pad loopt ook over
het perceel van het Recreatieschap. Na afronding van de werkzaamheden wil het Recreatieschap dit een
gebied een ‘lichte’ recreatieve invulling geven.
Financiële gevolgen
De verkoop van de grond levert incidenteel een baat op van circa € 11.000.
Wij stellen u voor om de opbrengsten van deze grondaankoop te reserveren voor de recreatieve
invulling van het terrein na afronding van het project.

2

Voorstel:
Wij stellen u voor om:
- In te stemmen met de verkoop van deze grond voor een bedrag van circa € 11.000;
- Deze baat ten goede te laten komen aan de reserve Natuur- en Recreatieplan om in te kunnen
zetten voor de recreatieve inrichting van het terrein na afronding van de werkzaamheden.
De secretaris,

de voorzitter,
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Onderwerp

: Aanbieding grondverkoop in verband met dijkverzwaring

Bijlagenummer : 8

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 6 juni 2018

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:
-

In te stemmen met de verkoop van deze grond voor een bedrag van circa € 11.000;
Deze baat ten goede te laten komen aan de reserve Natuur- en Recreatieplan om in te kunnen
zetten voor de recreatieve inrichting van het terrein na afronding van de werkzaamheden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 juli 2018.
De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel

: 6 juni 2018

Onderwerp
Bijlagenummer

: Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
:9

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Op 7 juli 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland door het
algemeen bestuur vastgesteld. In juli 2017 is besloten ook het jaarresultaat 2016 in te zetten voor de
uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Hierbij is een uitvoeringsprogramma (fase 2) opgesteld dat
is geïntegreerd in het toenmalige uitvoeringsprogramma (fase 1). De laatste versie van het
uitvoeringsprogramma is in september 2017 vastgesteld en in maart dit jaar geactualiseerd.
Het programma is dynamisch van aard. Als zich kansen voordoen of er vanuit gemeenten wensen zijn
om de prioritering aan te passen of extra projecten toe te voegen, kan de planning wijzigen. Hetzelfde
geldt voor kosten. Die kunnen hoger of lager uitvallen dan was geraamd. Soms maken ook invloeden van
buitenaf (bijvoorbeeld grondeigenaren of de vergunningverlener) dat projecten uitgesteld moeten
worden of op andere wijze gerealiseerd moeten worden. Daarom wordt het uitvoeringsprogramma
regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en waar nodig aangepast.
Graag informeren wij u bij dezen over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Een aantal
projecten wordt toegelicht. Het totaaloverzicht is bijgevoegd.
Vaarroute Rustenburg-Verlaat en passantenhaven Opmeer (WF17, 18, 19, 20, 33, 43 en 52)
De ontwikkeling van de vaarroute Rustenburg-Verlaat en de daaraan gekoppelde passantenhaven in
Opmeer is een omvangrijk project dat is opgesplitst in verschillende fasen en deelprojecten. De brug en
sluis in Rustenburg worden inmiddels ook doordeweeks bediend en de brug bij de molen is opgehoogd.
De gemeente is met het hoogheemraadschap in overleg over het bedienbaar maken van de wipbrug en
wil uiterlijk volgend jaar de passantenplaatsen realiseren. Met betrekking tot de brug in Veenhuizen
zullen de gemeenten Opmeer en Heerhugowaard een keuze moeten maken wat voor voorziening er
teruggeplaatst wordt, als de te lage brug wordt vervangen. Het Recreatieschap heeft als taak bij de
provincie te zoeken naar subsidiemogelijkheden en zal zich inzetten om de route definitief in de BRTN te
krijgen.
Wandelroutenetwerk (WF11, 12, 14, 15 en 16)
Verschillende projecten op het uitvoeringsprogramma maken onderdeel uit van het
wandelroutenetwerk Westfriesland en het daarin geïntegreerde Streekpad Westfriese Omringdijk. Er is
gekozen om deze projecten gelijktijdig en integraal uit te voeren als één project ‘afronding
wandelnetwerk Westfriesland’. Voor dit project is een subsidie aangevraagd bij de provincie van ruim
€ 300.000. De uiteindelijke kosten voor de uitvoering en beheer en onderhoud hangen af van het willen
meewerken van grondeigenaren en het wel of niet aanleggen van een aantal kostbaardere
voorzieningen. Zodra deze kosten helder in beeld zijn zal hierover een voorstel aan u worden
voorgelegd.
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Baggeren Vooroever Koopmanspolder
De zwemwaterkwaliteit in de Koopmanspolder is niet optimaal, vorig jaar werd de kwaliteit zelfs als
slecht beoordeeld. Dat komt omdat de doorstroming niet optimaal is, maar het ligt ook aan de bodem.
De plas heeft een zandige donkergrijze vaste waterbodem die niet prettig aanvoelt. Recreanten ervaren
dit als een laag baggerslib. Uit onderzoek blijkt dat het gehalte slib minimaal is, de kosten om dit te
verwijderen fors zijn en de inschatting dat het effect op de kwaliteit van de plas minimaal is.
Er wordt daarom gekeken of deze middelen anders ingezet kunnen worden om dit terrein een impuls te
geven door de padenstructuren te verbeteren, de zwemkom een andere functie te geven (natuur) en ter
compensatie de stranden op het naastgelegen gebied Andijk Koopmanspolder te verbeteren. Ook zullen
wij dan kijken naar de wens van de gemeente om een voorziening voor loslopende honden te realiseren
en gaan we onderzoeken of wij een koppeling kunnen maken met het naastgelegen natuurproject.
Er zijn twee zaken die dit project complex maken. Dat is ten eerste de eigendomssituatie. Het gebied is
in eigendom van het Rijk en er blijkt nooit een formele afspraak te zijn gemaakt over het gebruik door
het Recreatieschap. Het tweede is dat de strekdammen groot onderhoud behoeven. Doordat er nooit
een gebruiksovereenkomst is opgesteld, zijn hier ook geen afspraken over gemaakt. Wij zijn in overleg
met Rijkswaterstaat om over deze punten afspraken te maken. De voortgang hiervan is van invloed op
de uitvoering van dit project.
Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout (WF32)
In overleg met de gemeente wordt er door het Recreatieschap eerst ingezet op het realiseren van een
extra strand/voorziening voor kitesurfers, waardoor het kitesurfen gescheiden kan worden van de
andere recreatievormen. Het realiseren van deze kitesurflocatie is een onderdeel van project WF27; het
realiseren van kitesurflocaties. Daarvoor is eind november 2017 het verzoek tot het nemen van een
verkeersbesluit ingediend. Tot op heden is ons hierover nog geen uitsluitsel gegeven. Pas als dit besluit
is genomen, is het verantwoord om dit verder op te pakken. Zodra er uitsluitsel is van Rijkswaterstaat zal
een definitief voorstel aan u worden voorgelegd.
Voorstel:
Wij stellen u voor:
- Het voortgangsoverzicht van het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan te nemen;
Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,
De secretaris,

de voorzitter,
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Onderwerp

: Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagenummer : 9

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 6 juni 2018;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:
-

Het voortgangsoverzicht van het uitvoeringsprogramma ter kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 juli 2018.
De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

31 mei 2018

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Nummer

Project

Korte omschrijving

Netwerkbijeenkomsten met
ondernemers

Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken.
Hierbij heeft het de voorkeur om aan te sluiten bij al lopende initiatieven en overlegvormen.

WF4

Uitbreiding aanbod oeverrecreatie
Markermeerkust

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

WF7

Camperplaatsennetwerk

Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde
voorzieningen aanleggen hiervoor.

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

WF5

Overdracht beheer stranden aan
Recreatieschap

€

WF6

Recreatie/routeportal Westfriesland

Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële 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.
Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de
gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.

WF8

Biodiversiteit in bermen en weiden

Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en kruiden).

WF9

Onderzoek haalbaarheid
uitvoeringsprogramma.

Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.

WF1

Toeristische Overstappunten (TOP's)

Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie)

Routes
WF11

Routes tussen Hoorn en Enkhuizen

Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen.

WF12

Belevingsroutes (landschap,
cultuurhistorie)

Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp van
nieuwe technologieën (bv gebruik van smartphone).

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.

€

WF15

Wandelroutes Westfriese Omringdijk

Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk.

€

WF16

Uitbreiden en kwaliteitsimpuls
routenetwerken

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

€

WF20

Opwaardering vaarroute RustenburgVerlaat

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).

Zie omschrijving

WF21

Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk

Kosten fase1.voor
(allesknelpunten
behalve deinspoorbrug):
Loketfunctie
het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar
oplossingsmogelijkheden

uren

Doorlopend

WF22

Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en
vaarnetwerk

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

uren

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 maaiintensiteit moet worden verhoogd.

WF24

Beheer van het vaarnetwerk

WF25

Pilot maaibeheer 2017 - 2018

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.
Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22

WF10

Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk

Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts

€

3.500

WF13

Mountainbikeroutes

Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.

€

5.000

WF17

BRTN-routes

Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.

Uren

WF18

Verruimen bedieningstijden brug en
sluis Rustenburg

Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk

€

WF19

Kostenraming Rustenburg-Verlaat

Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM.

Algemeen
WF3

Recreatieterreinen
WF28
Kwaliteitsimpuls afvalinzameling

2016

2017

2018

2019

2020 en verder

Structurele kosten

€

Andere aanwending
uren Recreatieschap

500

In uitvoering / doorlopen

uren

uren

In uitvoering.
Wordt per locatie
opgepakt.
In uitvoering

uren

Doorlopend

20.000 uren

Doorlopend

pm

€

Stavaza

7.500 €

5.000

Doorlopend

€

5.000

Doorlopend

Doorlopend

€

32.000

Afgerond

€

20.000

€

In voorbereiding

7.500

In voorbereiding

50.000

In voorbereiding

20.000

In voorbereiding

106.250

In uitvoering

In uitvoering

€

2.000

Doorlopend

uren

€

€

50.000

Doorlopend

Doorlopend

Afgerond

€

2.000

4.500

Afgerond

uren

Afgerond

uren

Afgerond

15.000

Afgerond

Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing
op in inzet van personeel.

€

200.000

Nog niet gestart

€

10.000

Nog niet gestart

WF31

Marktconsultatie recreatieterreinen

Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap

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.

WF32

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

€

100.000

In voorbereiding
(i.r.t. WF 27)

WF34

Baggeren zwemlocatie Vooroever
Koopmanspolder

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

€

250.000

In voorbereiding

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).

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.

€

WF29

Drinkwaterpunt Egboetswater

Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar)

€

14.000

WF33

Opwaardering recreatieterrein en
passantenhaven Wijdenes

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

€

35.000

WF36

Aanlegvoorzieningen Drachterveld

Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger

€

15.000

WF37

Opwaardering De Leijen

Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.

€

Nog niet gestart

uren

4.000

In uitvoering

Doorlopend

Afgerond

uren

Afgerond

Afgerond

Afgerond

€

€
€

€

€
Totale kosten

35.000

€

63.000 €

268.750 €

617.500 €

35.000 €

-

€

34.500

617.500 €

35.000 €

-

Structurele kosten
€
34.500

3.500
€
€

20.000
50.000
4.500

€

35.000

15.000

24.500 €

183.750 €

860.750 €

34.500

Update 2017 / fase 2
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
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'.
Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder

pm

uren

p.m.

Doorlopend

Nog niet gestart
(i.r.t. WF41)

WF46

Boothelling Drachterveld/Bangert
Oosterpolder

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-Hollandverband oppakt. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.

€

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

In voorbereiding

WF45

Passantenplaatsen Opmeer

Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap

€

25.000

In voorbereiding

WF47

Knelpunt vaarverbinding HoornMedemblik

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

In voorbereiding

WF43

Rustenburg-Verlaat

Zie project WF20.

In voorbereiding

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 efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost.

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.
€
16.000

WF44

Fietspad Vooroever Medemblik

Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.

€

100.000

Afgerond

Wf52

Bediening brug en sluis Rustenburg

In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bedieng van de
sluis door vrijwilligers. Besloten is dit voort te zetten. De vrijwilligersgroep dient daardoor te worden uitgebreid. Het betreft
hier 50% van de opleidingskosten.

€

10.000

Doorlopend

100.000

In uitvoering

Recreatieterreinen
WF51
Kwaliteitsimpuls toiletgebouw
Streekbos
Organisatie
WF51

Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren.

p.m.

€

Budget inhuur/tijdelijke personeel in de Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma
periode 2018-2020.
mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling op basis van detachering.

Nog niet gestart

100.000

Nog niet gestart

6.000 €500 / jaar. Uit bestaand
budget

€

In uitvoering

200.000

€

100.000 €

887.000 €

-

€

-

2017
€

2018
100.000 €

2019
887.000 €

-

2020 en verder
€
-

Totaal benodigd budget

€

987.000

Beschikbaar

€

1.314.000

Resterend budget

€

327.000

Nog niet gestart

Doorlopend t/m 2020

€

-

Structurele kosten
€

-

