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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 16 april 2019
Onderwerp: wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer
Kenmerk: 772861/1203206
Bijlagen:
Ontwerpbesluit
1.

Inleiding

U wordt gevraagd in te stemmen met de volgende twee documenten:
1. De ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer;
2. De gewijzigde Algemene Verordening (AV) Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
Redenen voor wijziging van de bovengenoemde documenten
 het onderbrengen van het Aagtenpark in de gemeenschappelijke regeling;
 aanpassingen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015;
 aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het deelgebied De
Buitenlanden;
 de redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling.
Het Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer zorgt voor een aantrekkelijk aanbod van
uiteenlopende recreatievoorzieningen in de regio. Naast de diverse oeverparken voor dagrecreatie
in het deelgebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is er een grote verscheidenheid aan recreatieve
verbindingen en recreatieve voorzieningen zoals wandel-, fiets-, vaar- en skateroutes,
kampeerterreinen, horecagelegenheden en jachthavens. In 2008 is de GR uitgebreid met het
nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden. In 2017 is De Omzoom hieraan toegevoegd. De nadruk in
deze gebieden ligt op recreatieve verbindingen. In 2018 heeft het algemeen bestuur besloten ook
het gebied Aagtenpark onder de werking van de GR te brengen. Dit laatste is een recreatiegebied
met verschillende wandel- , fiets- en sportmogelijkheden.
Het totale werkgebied beslaat 2.040 ha, waarbij het eigenlijke beheergebied van het
recreatieschap 736 ha bedraagt. Daarvan is 648 ha voor het gebied van het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer, waarvan 525 ha water. De Buitenlanden beslaat 88 hectare beheergebied,
waarvan het Aagtenpark 27 ha groot is en De Omzoom 9,8 ha groot.
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Wij zullen het aangeboden Gebiedsplan 2019/kadernota 2020 RAUM betrekken bij de behandeling
van de financiële stukken van alle recreatieschappen door uw Staten vlak voor zomerreces. Daarbij
kunnen uw Staten eventuele zienswijzen op de financiële stukken indienen. Wij hebben de eerder
ontvangen kadernota’s van andere recreatieschappen alleen ter kennisgeving aangenomen omdat
het geven van zienswijzen op elke kadernota anders een onnodig zware en tijdrovende handeling
voor de provinciale organisatie zal worden.
2.

Doelstellingen en evaluatiecriteria
De redenen voor wijzigingen zijn toegelicht onder het kopje “Redenen voor wijziging van de
bovengenoemde documenten’ onder 1. Inleiding.
Evaluatie vindt plaats door toetsing aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3.
Financiering, communicatie en (burger)participatie
In de gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt voor het deelgebied De Buitenlanden de
provinciale bijdrage verlaagd van 75% naar 65% (van de deelnemersbijdrage) met ingang van 2019,
en van 65% naar 50,1% met ingang van 2020. Dit besluit is al op 4 juli 2018 door het Algemeen
Bestuur van het recreatieschap genomen. Door deze verlaging vindt er een wijziging in de
verdeelsleutel van participantenbijdrage plaats. Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde
verdeelsleutel. Het beheer van Aagtenpark wordt per 1 januari 2019 overgenomen van de
gemeente Beverwijk. Hierdoor komen jaarlijkse extra beheerkosten van in totaal €136.915,- voor
alle deelnemers bij. Het aandeel van de provincie hierin zal dan in 2019 65% en in 2020 50,1% zijn.
Zie voor meer toelichting over financiën de bijlage ‘Toelichting op de nieuwe verdeelsleutel’.
De communicatie wordt verzorgd door Recreatie Noord-Holland ondersteunend aan de
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
(Burger)participatie speelt niet bij aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.
4.
Proces en procedure
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen is de procedure dat Provinciale Staten instemmen
met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Zij verlenen daarbij tevens aan
Gedeputeerde Staten toestemming tot het mede-wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.
Het college van GS adviseert de wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer conform deze voordracht vast te stellen.
De gemeenschappelijke regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant (artikel 53, twee lid
Wgr) en in het provinciaal blad.
5.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter
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mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 772861/1203206

Provinciale Staten van Noord-Holland;
overwegende dat het noodzakelijk is om de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer te wijzigen in verband met het onderbrengen van het Aagtenpark
in de gemeenschappelijke regeling, aanpassingen aan de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1
januari 2015, aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het deelgebied De
Buitenlanden en redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling,
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 april 2019;
gelet op:



de bepalingen, vervat in hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
het advies van de betreffende Statencommissie.

besluiten:
1.
2.
3.

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
te treffen;
op de gewijzigde algemene verordening Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
geen zienswijze in te dienen;
aan Gedeputeerde Staten op grond van artikel 51, tweede lid Wgr toestemming te
verlenen tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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