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Geacht College, geachte Staten
Hierbij bieden wij u de concept toekomstvisie 2030 aan voor de gebieden van het recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 2 december 2020 ingestemd met de vrijgave van de
conceptvisie Recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer “Natuur en recreatie in Hollandse
landschappen” en toezending ervan aan de participanten voor het indienen van een zienswijze. Graag
ontvangen wij u uw zienswijze voor 1 april 2021.
De conceptvisie is te downloaden via onderstaande link:
https://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/visie-2030
De bijlage “Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer - Samenvatting bestaande plannen en
denkrichtingen” treft u ook aan onder de bovenstaande link.
Introductie
Voor het opstellen van de toekomstvisie voor het Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt een intensief proces
doorlopen met participatie als belangrijke pijler. Inmiddels is een conceptvisie gereed die een aantrekkelijk
beeld schetst voor de toekomst van de gebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer (A-UM) en IJmond tot
Zaanstreek (IJ-Z).
Het doel van de visie is het natuur- en recreatiegebied in samenhang te versterken, als groene
uitloopgebieden voor de inwoners van de omliggende dorpen en steden en met activiteiten gericht op
de regio. De kwaliteit van zowel de natuur- recreatiegebieden (inclusief waterkwaliteit) wordt verhoogd
en de ontwikkeling van landschap, natuur, recreatie en routes krijgt vorm als een in elkaar overlopend
geheel. De visie legt de hoofdlijnen voor thema’s en voor behoud en ontwikkeling van het gebied
vast, uitgesplitst in deelgebieden met eigen accenten. De visie is tevens een kader voor hernieuwde
promotie van het gebied.
De projecten voor behoud en ontwikkeling worden concreet beschreven en verder uitgewerkt in stappen op
basis van een nog op te stellen uitvoeringsprogramma. Tevens worden in het uitvoeringsprogramma de
financiële haalbaarheid en financieringsmogelijkheden op een rij gezet, met een fasering in kosten en
opbrengsten.
De visie sluit aan op (regionale) gebiedsontwikkelingen voor bestaande en nieuwe activiteiten en
voorzieningen die daar bij passen en benoemt zones of plekken waar vernieuwing of verandering nodig is.
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Daarbij is veel gebruik gemaakt van bestaande plannen voor het gebied. Een samenvatting daarvan vindt u
in het document “Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer - Samenvatting bestaande plannen en
denkrichtingen”. Deze is te vinden op de website van het RAUM (zie de link hierboven).
Participatie
Vele betrokkenen hebben hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze visie (zie hoofdstuk 2 –
pagina 12-15). Via participatie, waaronder digitale participatie via de app Swipocratie, is breed getoetst of
het recreatieschap alle belangen in het gebied op een juiste manier heeft afgewogen. Ook zijn de
participatiesessies gebruikt om de ontwikkeldoelen meer kleur te geven. Dankzij dit proces ligt er een breed
gedragen visie die de komende tien jaar duidelijk richting geeft aan de toekomst van het recreatiegebied.
Enkele duidelijke richtingen die uit de participatie naar voren zijn gekomen en waarmee rekening wordt
gehouden bij het uitvoeringsprogramma van deze visie zijn:





de waardering voor rust, ruimte en de natuur is groot;
fiets-, wandel- en watersportfaciliteiten worden zeer gewaardeerd;
ook de meer de sportieve en inspannende mogelijkheden worden positief gewaardeerd;
er wordt veel gebruik gemaakt van de eet- en drinkfaciliteiten

Ambities
De hoofdambitie voor het gehele gebied is:
Een herkenbaar en bekend gebied met een toegankelijke naam dat jaarrond eigentijdse en
duurzame (water)recreatiemogelijkheden biedt voor de lokale bewoners, voor de inwoners uit de
regio en voor (inter)nationale toeristen, met goede verbindingen over land en water met andere
bestemmingen, waarin de natuur zich positief ontwikkelt.
Deze hoofdambitie is vervolgens vertaald in een tiental deelambities op het gebied van onder meer
biodiversiteit, bereikbaarheid, nieuwe initiatieven, identiteit, focus per gebied, duurzaamheid en participatie.
Gebiedszonering
Het recreatief-toeristisch potentieel van het RAUM en omstreken is groot. Het gebied is omringd door en
onderdeel van kenmerkende Noord-Hollandse landschappen. Deze hebben bijna allemaal een beschermde
cultuurhistorische, landschappelijke of ecologische status. De visie maakt duidelijk waar ruimte is voor
ontwikkeling van natuurwaarden en biodiversiteit (inclusief behoud en bescherming) en waar passende
recreatieve vernieuwing of verandering mogelijk is. Daarmee brengen we balans aan in de groei van
recreatiemogelijkheden en waar natuurwaarden en biodiversiteit verder kunnen ontwikkelen.
Gebieden
De visie is vertaald naar zes deelgebieden: het meer zelf, het omliggend historisch veenweidelandschap en
drie recreatieve ontwikkelzones rondom het meer (Uitgeest, Akersloot en Markervaart), met eigen accenten
voor versterking van toeristisch-recreatieve functies. Het zesde deelgebied omvat de drie recreatiegebieden
De Buitenlanden, Aagtenpark en De Omzoom. Meer hierover vind u terug in de visie (hoofdstuk 7, blz 37).
Uitvoeringsprogramma
De visie is beleid op hoofdlijnen en bevat een leidraad voor uitvoering (hoofdstuk 8, bladzijde 45). Deze
leidraad geeft een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma. Nieuwe eigen initiatieven of die van derden
worden getoetst aan de visie. De visie dient mede als bouwsteen voor de op te stellen gemeentelijke
omgevingsplannen, voor een ruimtelijk-juridische borging van de beoogde ontwikkelingen en te beschermen
waarden.
Financiële doorrekening
De vaststelling van de visie leidt niet tot financiële consequenties. Na de visie volgt een
uitvoeringsprogramma. Dat wordt in 2021 opgesteld en beschrijft de gewenste ontwikkelingen die het
recreatieschap actief oppakt, aan de hand van uitvoeringsdoelen en acties in de diverse deelgebieden en op
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thema’s (bijv. natuurontwikkeling, routes, historie). De acties bevatten recreatieve, ecologische en financiële
doelen en een beschrijving van de maatschappelijke bijdrage van ontwikkelingen. Als onderdeel van de
uitwerking wordt indien van toepassing een financieringsvoorstel voorbereid waarbij de mogelijkheden voor
externe financiering worden meegenomen.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

Gerben Houtkamp
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
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