RAUM Bestuursmededeling na Algemeen Bestuur 11 mei 2022 – concept
Reactie op de ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2023
De kadernota 2023 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van het
recreatieschap. De zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de programmabegroting 2023 en
de meerjarenraming.
Het dagelijks bestuur heeft in december 2021 de Kadernota 2023 met een aanbiedingsbrief en de
bijbehorende bijlagen toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale
Staten. Deze konden binnen tien weken een zienswijze kenbaar maken. De reacties die zijn ontvangen
en het antwoord van Recreatie Noord Holland worden via een brief teruggekoppeld aan de gemeenten
en Provinciale Staten.
Bij de kadernota 2024 wordt een duurzaam sluitende meerjarenbegroting aangeboden.
Raads- en Statenledenexcursie 17 juni aanstaande
Als vervolg op een geslaagde raads- en Statenledenexcursie afgelopen september, staat dit voorjaar
opnieuw een werkbezoek gepland. Doel van de excursie is om nieuwe raadsleden kennis te laten
maken met het recreatieschap. Zij krijgen informatie over de doelstelling van het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer: “het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht
op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere
regio”.
Zittende raads- en statenleden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Er is informatie over de
voortgang van de diverse projecten en ontwikkelingen van het Uitvoeringsplan die langzaam
zichtbaar worden in het gebied. We gaan uit van een zonnige dag waarbij we het recreatiegebied in
volle glorie aan u kunnen presenteren. Reserveert u de datum 17 juni alvast in uw agenda?
Zwerfafvalcampagne 2022
Na een succesvolle campagne in 2021 organiseren we ook dit jaar weer een zwerfafvalcampagne. De
positieve ervaringen van vorig jaar gebruiken we voor de nieuwe campagne. Door de goede
aandacht die de lokale media in 2021 aan het onderwerp schonk, kwamen in totaal bijna 600.000
personen met de bewustwordingscampagne in aanraking. De campagne richtte zich primair op
ouders met kinderen, maar zette ook andere bezoekers aan het denken. Gedeputeerde Ilse Zaal en
boswachter Jelle vertelden over de impact van zwerfafval op de natuur en bezoekers.
Dit jaar leggen we het accent op het op de juiste manier weggooien van het afval. Vaak zet het
publiek afval naast de container. Dit doen ze omdat een grote afvalzak niet in de relatief kleine
opening past. Door uit te leggen dat ze het afval los in de container kunnen schudden hopen we dat
er geen zakken meer naast de afval worden gezet. Zakken naast de afvalbak worden namelijk veelal
door dieren kapot gescheurd waardoor het afval gaat zwerven.
Opening amfitheater recreatieterrein De Hoorne
Op een zonnige dinsdagmiddag, 19 april, is het amfitheater op recreatieterrein De Hoorne door
wethouder Ron de Haan geopend. Onder belangstelling van aanwezigen van onder meer gemeente
Castricum, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en omwonenden werd het theater direct
in gebruik genomen. Eerder was het beschutte openlucht zwembad met zwemsteiger al gereed, en nu
ook uitgebreid met nieuwe speeltoestellen zoals een kabelbaan en waterpomp.
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