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Voorstel zienswijze raad
Een positieve zienswijze uit te brengen.
1. Visie en ontwikkeling
Het RSW zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen en landelijke recreatieve verbindingen.
Voor de eigen inwoners en gasten van buiten de regio. Het RSW is primair toegespitst op de
recreatie. Het RSW zet zich echter ook in op de ontwikkeling en instandhouding van natuur en
landschap en vergroting van de biodiversiteit.
Het RSW behartigt van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland.
Zij doet dit door de uitvoering van het recreatieve beleid. Dit ligt vast in het Natuur- en
Recreatieplan Westfriesland. Hierin:
a. Behartigt het RSW de recreatieve belangen van Westfriesland binnen het provinciale en het
rijksbeleid;
b. Zet het RSW in op kwaliteitsbewaking en verbetering van haar bestaande recreatieve terreinen,
voorzieningen en recreatieve fiets, wandel en vaarroutes. Het beheer richt zich op
instandhouding en kwaliteitsbewaking. Maar ook worden de netwerken doorontwikkeld en
uitgebreid. Het uiteindelijke doel is kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die naadloos
aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio’s en de landelijke Lange Afstand Wandel(LAW) en Fietsroutes (LF);
c. Het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen. Het gaat hierbij om het
beheer en onderhoud van 300 hectare recreatieterrein. Het gaat ook om het beheer en
onderhoud van de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In totaal circa 1.000
kilometer.
Het RSW doet dit op zeer effectieve en efficiënte wijze.
De visie en ontwikkeling is ook opgenomen in het Pact van Westfriesland 7.1.
Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het RSW
draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en
netwerken die zij ontwikkelt en beheert dragen bij aan het thema’s ‘Wonen en Leefbaarheid’ en
‘Vrije tijd (Leisure)’. Ze bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. Vooral de netwerken
dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het RSW een rol spelen in projecten die bijdragen aan
de klimaatadaptatie. Dat doet zij met de terreinen die als groene ‘buffers’ dienen in een steeds
meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de
terreinen van het RSW ingepast kunnen worden.
2. Actualisering financieel perspectief
a. Autonome ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Het RSW wijkt niet af van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Het RSW bevindt
zich in een constant veranderend landschap. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe
stranden en de aanleg van waterbergingen. Figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal

recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. Het Natuur- en Recreatieplan
biedt voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.
Het RSW staat voor twee uitdagingen:
1. Het behoud van de slagkracht in het Natuur en recreatieplan.
Deze capaciteit zet het RSW vooral in om het natuur en recreatieplan uit te voeren.
2. Het realiseren van een nieuwe werklocatie voor de buitendienst. Dit is nodig omdat het huidige
huurcontract afloopt en de verhuurder de huidige locatie zelf nodig heeft.
- Financieel
De inhoudelijke uitdagingen hebben geen financiële consequenties voor de gemeentelijke bijdrage.
Het RSW vindt de financiële mogelijkheden binnen haar begroting:
1. De capaciteit wordt opgevangen via een financiële overbrugging uit het Natuur- en
Recreatieplan. Daarna vangt het RSW de lasten op met de ruimte die per 2024 vrijkomt in het
formatieplan.
2. Voor de nieuwe werklocatie verschuift het RSW enkele budgetten. Ook investeert zij in een
efficiëntere werkmethode. De nieuwe werklocatie maakt dit mogelijk.
Het RSW verwerkt vervolgens de indexatie van de bijdrage conform afspraak.
Nieuw beleid/ambitie en gewenste ontwikkelingen
- Inhoudelijk
Naast de twee uitdagingen, zijn er geen andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten opzichte
van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het RSW die beleidswijzigingen
vragen.
- Financieel
Er zijn geen nieuwe beleidsaanvragen die de bijdrage verhogen.
3. Uitgangspunten
Het Natuur- en Recreatieplan is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Het RSW
werkt daaraan in 2021. Het plan behelst een doorontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio.
De projecten die daaraan bijdragen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Natuur- en
Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

4. Financiële consequenties

a. Gevolgen voor gemeentelijke bijdrage
Het RSW verwerkt de indexatie van de bijdrage conform afspraak. Zie hiervoor ook de kengetallen
hierna. Los van de indexering is er geen aanleiding om de bijdrage per inwoner te verhogen in 2021.
Op basis van deze indexering verhoogt het RSW de bijdrage per inwoner met 2,33% van € 5,61 naar
€ 5,74.
b. Kengetallen
Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de kentallen die de regietafel Noord
Holland Noord bepaalt. Voor de begroting 2021 zijn deze bepaald op 1,70% voor de prijsindexatie en
2,60% voor de loonkostenindex. De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen is 70/30.

Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:
Prijsindexatie
Loonkostenindexatie
Indexatie totaal

1,70% * 30%
2,60% * 70%

0,51%
1,82%
2,33%

Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

