Voorstel AB: Heropening en beheeroverdracht Schanszichtpad
Agendapunt AB: 04b

Voorstel AB Recreatieschap Twiske-Waterland
Datum vergadering
Adviescommissie 22 maart 2022
Dagelijks bestuur 7 april 2022
Algemeen bestuur 11 mei 2022
Onderwerp
Heropening en beheeroverdracht Schanszichtpad
Kernboodschap
Op 25 juni 2020 heeft u een principebesluit genomen over het herstellen en beheren van het
Schanszichtpad. Voorwaarde was dat de kosten voor het recreatieschap, de bijdragen van derden, en de
mogelijkheden voor subsidie zijn uitgewerkt. Dit voorstel bevat deze uitwerking in lijn met het
principebesluit uit 2020 en de opvoering van het project heropenen Schanszichtpad in het
uitvoeringsprogramma. Dit voorstel gaat uit van het ter beschikking stellen van de projectbijdrage
(€ 180.000,-) en het in beheer nemen (plm. € 17.000,-) van Schanszichtpad door het recreatieschap.

Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de aanleiding voor heropening en het in beheernemen van het Schanszichtpad;
2. Kennis te nemen van de status van de bijdrage van het recreatieschap, de bijdragen van derden en
de mogelijkheden voor subsidie;
3. In te stemmen met de eenmalige bijdrage van Twiske-Waterland ad. € 180.000,- uit het budget van
het uitvoeringsprogramma;
4. In stemmen met de beheeroverdracht en de structurele beheerlasten plm. € 17.000,- te dekken uit
de lopende begroting.
Bestuurlijke achtergrond
AB 25 juni 2020: Voorstel 05c Principebesluit herstellen en beheren Schanszichtpad
Onderbouwing besluit
Ad. 1 Kennis te nemen van de aanleiding voor heropening en het in beheernemen van het
Schanszichtpad
Het Schanszichtpad is een bestaande wandelroute die start bij de uitkijktoren naast het Zaans Museum.
Het pad is 1100 meter lang en is in het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juni) gesloten.
Staatsbosbeheer beheerde de route en had onvoldoende financiële middelen om groot onderhoud uit te
voeren. Omdat de veiligheid van bezoekers door de staat van onderhoud niet meer kon worden
gegarandeerd werd het Schanszichtpad tijdelijk afgesloten.
In overleg met diverse betrokken partijen waaronder het recreatieschap en de gemeente Zaanstad werd
een projectplan opgesteld voor de vervanging van de bruggen en heropening van het pad. Op 25 juni
2020 heeft het algemeen bestuur besloten € 180.000 bij te willen dragen aan het herstellen en beheren
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van het Schanszichtpad. In de tussentijd is gewerkt aan het rondkrijgen van het financieringstraject. Het
project “Heropenen Schanszichtpad” is eveneens opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
Ad. 2 Kennis te nemen van de status van de bijdrage van het recreatieschap, de bijdragen van derden
en de mogelijkheden voor subsidie
De renovatie is in opdracht van Staatsbosbeheer door Recreatie Noord-Holland technisch voorbereid.
Het werk is gereed voor aanbesteding, de vergunningen zijn aangevraagd en de realisatie kan worden
uitgevoerd binnen de beschikbare middelen. De overige benodigde projectbijdragen (subsidies en giften)
zijn toegezegd en geformaliseerd (zie tabel bij Ad. 3). Daarnaast ligt hierbij het voorstel voor de
beheerverdeling en de bijbehorende (structurele) beheerlasten voor. Staatsbosbeheer is bereid om na
de oplevering van de bruggen de beheerverdeling te formaliseren middels een
bruikleen/beheerovereenkomst tussen recreatieschap Twiske-Waterland en Staatsbosbeheer.
Ad. 3 3. In te stemmen met de eenmalige bijdrage van Twiske-Waterland ad. € 180.000,- uit het budget
van het uitvoeringsprogramma
Na technisch onderzoek is een ontwerp gemaakt voor het herstel van de vier bruggen van het
Schanszichtpad (zie bijlage 1 en 2). Het betreft een robuust ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van
duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. De voorlopige ramingen geven aan dat het realiseren
van de bruggen haalbaar is binnen het taakstellende budget.
De totale kosten voor het project zijn geraamd op € 465.000,-. De kosten worden als volgt gedekt:
▪ Gemeente Zaanstad € 33.000,▪ Edwin Bouwfonds € 105.000,▪ Subsidie Provincie Noord-Holland € 147.035,▪ Recreatieschap Twiske-Waterland € 180.000,De bijdrage van recreatieschap Twiske-Waterland bedraagt € 180.000,- overeenkomstig met het
principebesluit uit 2020. Het budget van de eenmalige bijdrage valt onder het uitvoeringsprogramma.
Ad. 4 4. In stemmen met de beheeroverdracht en de structurele beheerlasten plm. € 17.000,- te
dekken uit de lopende begroting
Met Staatsbosbeheer is een voorstel uitgewerkt voor bruikleen/beheerovereenkomst om scherp te
maken wát we nu feitelijk verstaan onder beheer en onderhoud van het Schanszichtpad. Vanuit
Staatsbosbeheer zijn de onderstaande voorwaarden voor de beheeroverdracht geformuleerd:
▪ De renovatie van de bruggen, in opdracht van Staatsbosbeheer, moet plaatsvinden conform het
DO 21.031.00-DO (zie bijlage 2);
▪ De toekomstige beheersituatie moet privaat geregeld worden tussen recreatieschap TwiskeWaterland en Staatsbosbeheer.
Onder het beheer valt:
▪ Dagelijks onderhoud;
▪ Reservering voor onderhoud en vervanging;
▪ De vier bruggen en één loopplank;
▪ Het graspad (825 m1);
▪ Mogelijk geüniformeerd toezicht en verzorgen afsluiting in broedseizoen (nader te bespreken in
het kader van de beheeroverdracht);
Gebaseerd op het prijspeil 2022 op basis van het Impact kostenmodel van Twiske-Waterland (2021) zijn
de beheerkosten plm. € 17.000,- per jaar (zie bijlage 1)
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Risico’s besluit
Indien u instemt met dit voorstel:
▪ Wordt het Schanszichtpad heropend voor recreatief gebruik;
▪ Neemt Twiske-Waterland het Schanszichtpad in beheer;
▪ Wordt één van de projecten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd.
Indien u niet instemt met dit voorstel:
▪ Zal het Schanszichtpad niet heropend worden en in beheer worden genomen door TwiskeWaterland.

Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Meer biodiversiteit
☒ Betere spreiding recreanten
☒ Breder recreatief aanbod
☒ Meer sociale betrokkenheid
☒ Meer participatie
Financiële onderbouwing
Financiële consequenties: (Ja)
Toelichting: Eenmalige bijdrage recreatieschap Twiske-Waterland ad. € 180.000,- te dekken uit het
budget voor het uitvoeringsprogramma (project 7: heropenen Schanszichtpad). Gebaseerd op het
prijspeil 2022 op basis van het Impact kostenmodel van Twiske-Waterland (2021) zijn de beheerkosten
plm. € 17.000,- per jaar.
Recreatieschap Twiske-Waterland draagt € 180.000,- aan het project Schanszichtpad. In 2021 is hiervan
al € 42.000 uitgegeven ten behoeve van proceskosten. Deze zijn verantwoord onder materiele vaste
activa (maatschappelijk nut). In 2022 zal de bijdrage aan het project de resterende € 138.000 bedragen.
LASTEN
Programma
Wegen en verhardingen
+ GOVV Kunstwerken
Projectbijdrage

Taakveld
2.1. verkeer en
vervoer
2.1. verkeer en
vervoer

Totaal

2022
-

2023
€ 17.000

2024
€ 17.000

2025
€ 17.000

€ 138.000

-

-

-

€ 138.000

€ 17.000

€ 17.000

€ 17.000

Investeringsvoorstel: (Ja)
Basisgegevens investering
Investeringssom
Afschrijvingstermijn (jaar)
Vervangingsinvesteringen
Kapitaallasten
Aanvang Kapitaallasten

€ 180.000 (incl. BTW)
30
Ligt bij de eigenaar: Staatsbosbeheer
€ 6.000 (incl. BTW)
2023
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Financiële onderbouwing
Dekkingsbron
Effecten op reserve
(positief/negatief)

Bestemmingsreserve egalisatie
Negatief

Communicatie
Communicatiemiddelen
☒ Bestuursmededeling
☐ Nieuwsbrief
☐ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Anders ....
☐ Geen
Participatie
Deelnemers schap (gemeentelijke of provinciale afdelingen / bestuurlijke afstemming):
Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met gemeente Zaanstad.
Stakeholders binnen gebied:
Voor afhandeling van dit voorstel is samengewerkt met een projectgroep bestaande uit: Stichting Zaanse
schans, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, Recreatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en
Stichting Kalverpolder in verband met het onderhoud en het entreegebied “Natte natuur”.

Planning
▪ Start uitvoering start na broedseizoen (15 juli 2022);
▪ Start beheerfase per 1 januari 2023 na sluiten beheerovereenkomst.
Bijlagen
1. Overzicht beheer en onderhoud
2. Bruggentekening
Datum vaststelling conceptvoorstel in uitvoeringsorganisatie
Gebiedsteam 10 februari 2022
MT
22 februari 2022
Advies van adviescommissie 22 maart en besluit van dagelijks bestuur 7 april 2022
De AC adviseert: In gesprek met Staatsbosbeheer scherp te zijn op de lange termijn beheersvraagstukken
en akkoord te gaan met het voorstel.
Het DB besluit: Het voorstel te agenderen voor het AB van 11 mei 2022.
Behandelaar
Floris van der Valk, projectleider
Thomas van der Klei, programma-adviseur
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Akkoord RNH
Akkoord programmamanager Kees Rood
In overleg met directeur Jos Gilliam
Akkoord bestuursbureau
Akkoord bestuurssecretaris Jasper Balduk
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