Bestuursmededeling
Voor raden en Staten na AB 7 juli 2021

Jaarstukken en effecten
van coronacrisis

Nieuwe E-bike
route OER-IJ

Jaarlijks legt het bestuur (financiële) verantwoording af
over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid en beheer.
Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering
van 31 maart 2021 de financiële jaarstukken van
Recreatieschap Geestmerambacht voorlopig vastgesteld.
De jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021 en
de programmabegroting 2022 zijn voor een zienswijze
aangeboden aan de gemeenteraden. Het algemeen
bestuur stelt de jaarstukken in haar vergadering van 7 juli
definitief vaststelde.

De corona lockdown laat een stijging zien van het aantal
De Stichting Oer-IJ heeft een E-bike route ontwikkeld in het kader van

bezoekers in het recreatiegebied Alkmaarder- en

het themajaar ‘Ode aan het Landschap’. Het gaat om een 120 kilometer

Uitgeestermeer met bijna 50% ten opzichte van 2019.

lange fietsroute, die voor een groot gedeelte door het gebied van het

Alhoewel de toenemende behoefte en daarmee het belang

Recreatieschap loopt: van Amsterdam naar Castricum.

van groen wordt toegejuicht, zijn de lasten gestegen voor

De stichting vraagt het recreatieschap deze route te koppelen aan het
bestaande fietsknooppuntennetwerk in de provincie. Ook vraagt zij
medewerking om in het gebied en aan objecten van het recreatieschap
tijdelijk informatieborden te mogen plaatsen of bevestigen. Tot slot ziet

toezicht, schoonmaak en de ondersteunende organisatie.
Naast de stijgende lasten was er een klein verlies aan
inkomsten uit huren en erfpachten. Het dagelijks bestuur

de stichting graag dat het recreatieschap informatie over de Oer-IJ route

heeft ervoor gekozen het negatieve resultaat op te vangen

opneemt op een aantal bestaande TOP zuilen. Naast Recreatieschap

in de reserves.

Alkmaarder-en Uitgeestermeer zijn ook de recreatieschappen TwiskeWaterland en Spaarnwoude bij het project betrokken. Het project
omvat een routebeschrijving, een routeboekje, een digitale route, een
podcast en informatiezuilen. Recreatie Noord-Holland zegt namens deze
recreatieschappen haar medewerking toe.

Ondernemers die in de tweede lockdown te maken kregen
met omzetverlies kunnen het recreatieschap verzoeken om
een passende compensatie.

Voortgang concept-uitvoeringsplan
Tijdens een informeel overleg op 16 juni hebben de leden van het
Algemeen Bestuur een uiteenzetting gekregen van alle projecten die
in het uitvoeringsplan zijn opgenomen, en voor die van het deelgebied
IJmond-Zaanstreek in het bijzonder.
Vervolgens heeft Recreatie Noord-Holland de opdracht gekregen de
projecten te rangschikken op basis van een afwegingskader en financiële
haalbaarheid-draagkracht. Hierbij worden ook de raden en Staten betrokken.
Dit moet dan resulteren in een definitief uitvoeringsplan met projecten voor
IJ-Z die op 1 december 2021 aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Het uitvoeringsplan voor IJ-Z vloeit voort uit het AB-besluit van 3 december
2020 om de overtollige reserves van IJ-Z (€ 950.000) in te zetten voor een
aantal ontwikkelingen in dit gebied.

klik hier voor achtergrondinformatie
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Herontwikkeling Erfgoedpark
de Hoop klaar
Ondanks vertragingen als gevolg van de Corona-crisis is de herontwikkeling
van het Erfgoedpark De Hoop gerealiseerd. Op 17 juni was de officiële
opening van het park. Een aanwinst voor het recreatiegebied met:
• d
 e verbouwing van de bestaande opstal tot 4 Familiestuben,
• e
 en groepsaccommodaties geschikt voor 10 tot 16 personen,
• d
 e nieuwbouw van het fraaie in houtskelet gebouwde restaurant
• e
 n 24 Glamping tenten.
De realisatie van accommodaties voor Bed & Breakfast volgen in
een later stadium.

Toekomstbestendige
ontwikkeling van de natuuren recreatiewaarden in het
Alkmaarder en Uitgeestermeer
Het recreatieschap houdt zich, in afstemming met
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, al een
paar jaar bezig met de waterplantenproblematiek in het
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Een advies op hoofdlijnen
van Royal Haskoning/DHV geeft aan dat een structurele
oplossing mogelijk is door lokale verdieping van het water.
Enkele conclusies uit het rapport zijn:
De ontwikkeling van waterplanten zet de komende
jaren door. Zonder aanvullende maatregelen is het
niet te verwachten dat een gunstige successie van
waterplanten plaatsvindt die zal leiden tot afname van
de waterplantenoverlast. Daarnaast kan de structurele
oplossing voor de waterplantengroei tevens de water
kwaliteit verbeteren, omdat er dan minder gemaaid hoeft
te worden. De huidige samenstelling van de waterplanten
levert geen hoge bijdrage aan doelen van de NNN en
Kaderrichtlijn Water. Met lokale verdieping wordt
een grotere diversiteit van waterplanten verwacht.
Het betreft een pilotproject.

Een projectgroep van Recreatie Noord-Holland is
bezig de voorbereidende onderzoeken en adviezen
te laten opstellen.

