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Met deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal onderwerpen die in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 1 december aan de orde zijn geweest of die op een andere manier actueel zijn.

Modernisering recreatiemonitor, voortgang
druktemonitor en bezoekersmanagement
Het recreatieschap monitort het aantal bezoeken aan de

Gps-data wordt door veel (overheids)partijen ingezet en voldoet

recreatiegebieden voor beleid en beheer, en de maatschappelijke

aan de privacyrichtlijnen en wetgeving. De gps-tellingen worden

verantwoording. De bezoekersaantallen van de gebieden worden sinds

aangevuld met gegevens die worden verkregen door een directe

2006 gemeten en vastgelegd in de recreatiemonitor. Het geregistreerde

techniek die, bij een hoofdingang, bewegingen ‘in het veld’ telt.

aantal bezoekers en de intensivering van het ruimtegebruik bevestigen

De nieuwe techniek moet daarbij geschikt zijn voor zowel de

niet alleen een toenemend belang, maar ook zwaardere druk op

recreatiemonitor (kwantitatieve bepaling van het aantal bezoeken)

de recreatiegebieden. Doordat bij de huidige wijze van gegevens-

als voor de druktemonitor (kwalitatieve bepaling van de drukte).

inwinning de metingen pas achteraf beschikbaar zijn, biedt deze geen

Data die met de nieuwe systematiek verzameld wordt, zal voortaan

sturingsmogelijkheden. Dit willen we veranderen. De voorkeur gaat

samen met de data uit andere recreatieschappen worden

uit naar het inzetten van tellingen door middel van gps-informatie die

geanalyseerd en wordt beschikbaar gesteld voor uitwisseling en

geaggregeerd en anoniem wordt ingekocht via een derde partij.

samenwerking met andere partijen waaronder

De gegevens zijn per zelf aan te geven gebied inzetbaar.

het bezoekersmanagement van de provincie Noord-Holland.

Uitvoeringsplan door bestuur
vastgesteld
Het Algemeen Bestuur heeft na vaststelling van de visie “Natuur en
recreatie in Hollandse landschappen” in de vergadering van 7 juli
2021 opdracht gegeven om een Uitvoeringsplan op te stellen.
Het algemeen bestuur is op 1 december 2021 akkoord gegaan met:
1. het Uitvoeringsplan bestaande uit de gebiedsopgaven:
i.

De Meren

ii. Veenweidelandschappen rondom het meer
iii. Watergebied Uitgeest
iv. Watergebied Akersloot
v.

Watergebied Markervaart

vi. Gebied IJ tot Z – met de uitgewerkte deelprojecten
2. en met de drie overkoepelende RAUM-opgaven
i.

Beheerplan natuur- en recreatiedoelstellingen

ii. Plan voor gebiedsmarketing en samenwerking
iii. Projectplan energie en klimaat
Het Uitvoeringsplan kunt u lezen op de website.
In 2022 starten we met de uitvoering van de eerste projecten.

Klik hier voor achtergrondinformatie.
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Terugblik op raads- en
statenexcursie 24 september 2021
Op vrijdag 24 september organiseerde het RAUM een excursie
voor staten- en raadsleden. Doel van de excursie was hen te
informeren over het Uitvoeringsplan. Ontvangst met lunch
was bij Gasterij Vuurland. Einde van de excursie was bij
Erfgoedpark de Hoop waar ter afsluiting een drankje werd
aangeboden. Gedurende een 21 km lange fietstocht per e-bike
werd op diverse locaties iets verteld over de projecten uit het
Uitvoeringsplan en dan met name in het gebied van IJ tot Z.
De tour ging langs het Aagtenpark, Landgoed Rorik, De Kil/
Busch en Dam, Kanovereniging Jason, Pontje Molletjesveer en
Scouting De Stierop. Muzikale begeleiding werd verzorgd door
troubadour Jan van Til, die een paar toepasselijke liedjes had

E-bikeroute Oer-IJ
Besloten is de E-bike themaroute Oer-IJ een meer permanent
karakter te geven door deze route te bewegwijzeren als
themaroute naar voorbeeld van de Landelijke Fietsroutes en
andere fiets-themaroutes in het land. De route loopt door vier
recreatieschappen in de Metropool Regio Amsterdam. Er zijn
aanvullende voorzieningen nodig, zoals extra bewegwijzering
in het fietsknooppuntennetwerk. Alle vier de schappen dragen
hieraan naar rato bij. Het project maakt ook deel uit van het
Uitvoeringsplan, maar is naar voren gehaald om in aanmerking
te komen voor een provinciale subsidie.

Kadernota 2023
De kadernota 2023 geeft de actuele inzichten weer die van
invloed zijn op de begroting(en) van het recreatieschap.
Nadat de kadernota door het bestuur is behandeld worden
de programmabegrotingen 2023 opgesteld. De belangrijkste
ontwikkelen waar we rekening mee moeten houden zijn:
a.

Het verder (door)ontwikkelen van de gebieden
Alkmaarder en Uitgeestermeer en IJmond
tot Zaanstreek op basis van het vastgestelde
Uitvoeringsplan.

b.

Het inzetten van omgevingsmanagement met als
doel het versterken van de relatie met participanten
en stakeholders

c.

Het oplossen van overdadige groei van

d.

Het bestuurlijk afronden en realiseren van fase 2 van

onderwaterplanten in de meren
het oever- en natuurontwikkelingsproject
Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Daarnaast spelen er ook externe ontwikkelingen waar we
rekening mee houden: Het provinciaal collegeprogramma
Duurzaam Doorpakken! 2019-2023; Programmatische aanpak
stikstof; Implementatie nieuwe omgevingswet (2022); Verdere
implementatie Natuurwerk Nederland; Wetlands Amsterdam;
Metropoolregio Amsterdam; Regionale routestructuren en het
Groen en waterplan Zaanstad.

Klik hier voor achtergrondinformatie.

geschreven. Het zonnige weer, met een straffe wind deed recht
aan het thema van de excursie: E-bike tour door Hollandse
Landschappen. We kijken terug op een geslaagde middag.

