visie leefbaarheid,
vestigingsklimaat MRA

BESCHERMEN
natuur

landschap

Gezamenlijke doelen recreatieschappen en Staatsbosbeheer
Onze gebieden in de MRA kunnen, tezamen met bestaande natuurgebieden en andere
cultuurhistorische dragers van nationaal niveau (zoals de Waterlinies) een nieuw groen
perspectief voor deze stedelijke agglomeratie vormen in de 21ste eeuw, als bijdrage aan
een excellent woon- en vestigingsklimaat. Bewoners kunnen dan vanaf hun voordeur via
een groenblauw netwerk de natuur moeten kunnen bereiken. Deze kwaliteitsimpuls voor
stedelijke ontwikkeling willen we ondersteunen door inbreng van onze groenposities,
met aandacht voor de (culturele) diversiteit van de gebruikers. Om hiermee te voorzien in
de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie en natuur
vergroting van de beheerconditie, biodiversiteit en veerkracht van de ecosystemen, van
onze terreinen.
Huidig NNN en N2000, beschermen en natuurdoelen realiseren.
Optimaliseringsslag begrenzing NNN gewenst i.v.m. evenwicht recreatie en natuur
(koppeling recreatietypering)
Behoud van ruimtelijke kwaliteit van het landschap zoals beschreven in de BPL en in de
Wezenlijke Kenmerken en Waarden (NNN), met ruimte voor ontwikkeling.

cultuurhistorie

Behoud van monumentale gebouwen en groen erfgoed en in landschappelijke context
beheren en zoveel mogelijk toegankelijk en beleefbaar maken voor publiek.
Speciale aandacht voor Unesco Werelderfgoed en (Rijks)monumenten.

klimaatadaptatie

gebieden weerbaarder maken tegen droogte, stikstof en klimaatverandering met oog
voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit. Bieden van natuurlijke verkoeling voor
stedelijke omgeving.
Aanleg nieuw bos rondom steden en bosuitbreiding in de huidige natuur- en
recreatieterreinen als passend in het landschap, nieuw Amsterdamse bos zien we als
goede ontwikkeling in de MRA, revitaliseren van bossen en houtopstanden in de
recreatieterreinen, vernatten veengebieden met aandacht voor weidevogels.

energietransitie

Ruimte bieden om op lokale schaal een bijdrage te leveren aan de RES, hierbij rekening
houden met ecologisch en landschappelijke draagkracht van de locatie. Lokale initiatieven
krijgen voorrang t.o.v. grote spelers. Na inpassing moet dit een kwalitatieve plus
opleveren voor natuur en recreatie.
Nieuwe bebouwing in de gebieden zoveel mogelijk energieneutraal.
We spannen ons samen met de waterschappen in om de KRW doelen in onze gebieden te
realiseren.

Water
RECREATIE / BELEVEN
· basis recreatie

De gebieden zijn volledig opengesteld in balans met ecologie en de basisvoorzieningen
zijn zonder betaling toegankelijk voor wandelen, fietsen en rusten. Voor specifieke
voorzieningen mag een prijs worden gevraagd, mits in principe elke recreant gebruik kan
maken van de betreffende voorziening. De oppervlakte van een specifieke voorziening
moet in een redelijke verhouding staan ten opzichte van de oppervlakte van het totale
recreatiegebied.
Een redelijke verhouding is te bepalen door als uitgangspunt te hanteren dat een gebied
zoveel mogelijk openbaar toegankelijk moet zijn voor zoveel mogelijk mensen. We
noemen geen oppervlakte of percentage dat openbaar toegankelijk moet zijn, dit is
maatwerk m.n. in de ontvangstgebieden. De beleving van de bezoeker staat centraal bij
de maatwerk uitwerking van een specifieke locatie.

· aanvullende recreatie

Als je een plus wil op de basis dan, waar het past binnen de doelen van gebied / kaders
kun je (markt)partijen uitnodigen om belevingsconcepten te ontwikkelen of te
financieren op goed bereikbare locaties (nabij steden), afgestemd op de natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische draagkracht en rekening houdend met de
verschillende gebruikersgroepen. Hierbij streven we een evenwichtige balans tussen
openbaar toegankelijke basis recreatie en commerciële vormen van recreatie na.

· zinvol werk
arbeidsparticipatie

We zetten ons in om zinvol werk te bieden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

· zinvol werk
vrijwilligers

· educatie en jeugd

·groen en gezondheid

draagvlak

BENUTTEN
gebiedsexploitatie

duurzaam
ondernemerschap

natuurinclusieve
landbouw
maatschappelijke
opgaven zoals
woningbouw

Vrijwilligers zijn zeer waardevol voor onze organisaties. Ze helpen bij beheer,
inventarisatie van planten- en diersoorten, onderhoud van recreatievoorzieningen,
excursies en educatie. We willen de huidige vrijwilligers behouden met
professionalisering van de samenwerking.
We bieden educatie aan jeugd op verschillende locaties in de MRA. Locatie Zorgvrij richt
zich met name op de voedselketen, boerenbedrijf. Op andere locaties zoals Diemerbos en
de Zaanstreek richten we ons op natuureducatie.
We bieden afstudeerplekken, stageplekken aan. Samenwerking met andere organisaties
gericht op educatie zoeken we op als dit meerwaarde oplevert.
Met onze groengebieden willen we mensen uitnodigen om hun mentale en fysieke
gezondheid op peil te houden. We stimuleren tot sport en bewegen door gerichte
voorzieningen en mogelijkheden te bieden voor sport- en spelactiviteiten in het groen.
We zijn ons bewust dat draagvlak belangrijk is voor de uitvoering van natuur- en
recreatiebeleid. Per gebied wordt een afweging gemaakt of er op reguliere basis wordt
gewerkt met bijvoorbeeld een klankbordgroep of dat er gebiedsspecifieke participatie
plaatsvindt bij projecten.
Opbrengsten uit activiteiten dragen bij aan de financiering van het natuur- en
recreatiebeheer van onze gebieden. Bij ingebruikgeving van gronden wordt een
marktconforme vergoeding gerekend. De mogelijke opbrengsten uit gebiedsexploitaties
varieert sterk per gebied. Dit is afhankelijk van de typering van een gebied (zie uitwerking
recreatietypering).
Nieuwe initiatieven dien te voldoen aan deze spelregels:
1. versterken van waarden van het gebied;
2. in het geval de activiteit niet passend is in de huidige beschermingsregimes dan vindt
compensatie plaats; dit met behoud van kwaliteit en oppervlakte van bijvoorbeeld NNN
binnen de natuur- en recreatiegebieden in de MRA (Noord-Holland);
3. voldoende inbedden in natuur en landschap: de activiteit is (deels) ingebed in het
landschap en de natuur in vorm, ligging en volume, met maatwerk;
4. meepakken koppelkansen: de activiteit leidt in onderlinge samenhang met andere
activiteiten / bouwwerken tot vaker, langer bezoek aan meer activiteiten aaneen
(arrangementen), een gevarieerd aanbod, clustering die
elkaar versterkt en een overall spreiding (met landmarks) op een voor iedereen
toegankelijke manier;
5. zoveel mogelijk duurzaam: energie- en klimaatneutraal, materiaal- en afval circulair
met bijdrage aan duurzame mobiliteit en ‘community values’;
6. bijdragen aan basisvoorzieningen en bereikbaarheid van het gebied: in een (financiële)
bijdrage aan beheer, onderhoud en ontwikkeling van de openbare ruimte/ infrastructuur;
7. rekening houden met de leefbaarheid en bestaande bewoners, ondernemers en
organisaties in het gebied.
We willen een actieve rol spelen in de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw
(kringlooplandbouw) van agrarisch bedrijven die gronden beheren in en om onze natuuren recreatiegebieden.
Als er bestuurlijke besluitvorming heeft over een nieuwe functie die niet passend is (geen
relatie heeft met het gebied en de doelstellingen onder beschermen en beleven), maar
wel een maatschappelijk belang dient en er geen andere redelijke alternatieve locaties
zijn, dan zijn wij onder nader te bepalen voorwaarden bereid mee te werken aan de
ontwikkeling.
Het meest voor de hand ligt het om in deze situatie de gronden die bestemd zijn voor de
ontwikkeling te verkopen. De inkomsten uit deze verkoop worden gebruikt om in te
zetten voor natuur, landschap en recreatie, bij voorkeur in de nabijheid van de locatie in
de recreatiegebieden in de MRA.

NUTS-voorzieningen

Voor NUTS-voorzieningen geldt een uitzondering, omdat partijen verplicht zijn hier aan
mee te werken. Hiertoe wordt een zakelijk recht gevestigd. In analogie daarvan worden
Staatsbosbeheer, provincie en gemeenten geacht mee te werken aan de energietransitie
(zie bovenstaande) en worden gronden hiervoor beschikbaar gesteld na besluitvorming
van bevoegd gezag. Ook voor deze gronden geldt dat een zakelijk recht kan worden
gevestigd tegen een marktconforme vergoeding. De inkomsten uit het zakelijk recht
komen ten goede aan natuur, landschap en recreatie in de natuur- en recreatiegebieden
in de MRA.

