Voorstel AB: Intensivering beheer in het Twiske
Agendapunt AB: 07a

Voorstel AB Recreatieschap Twiske-Waterland
Datum vergadering
Adviescommissie 22 maart 2022
Dagelijks bestuur 7 april 2022
Algemeen bestuur 11 mei 2022
Onderwerp
Intensivering beheer in het Twiske
Kernboodschap
Voorgesteld wordt het beheerniveau in Het Twiske op een drietal punten te intensiveren. Ten eerste
door het hanteren van een biodiversiteit bevorderend maaibeleid. Dit sluit aan bij de schapsambitie
“meer biodiversiteit”. Daarnaast bleek uit het in 2021 gehouden waarderingsonderzoek onder
recreanten in het Twiske dat er behoefte is de toiletvoorzieningen vaker te reinigen en de zon- en
ligweiden frequenter te ontdoen van ganzenpoep.
Het algemeen bestuur besluit
1. Kennis te nemen van de inhoud van de beheermaatregelen;
2. Het beheerbudget structureel te verhogen (€ 30.000,-) en te verwerken in de najaarsnotitie.
Bestuurlijke achtergrond
AB 2 december 2021: Mededeling 05c Waarderingsonderzoek Het Twiske
AB 3 december 2020: Mededeling 07a Ganzenpopulatie en zwemwaterkwaliteit
AB 25 juni 2020: Voorstel 04a Vaststelling Ambitiedocument
Onderbouwing besluit
Ad. 1 Kennis te nemen van de inhoud van de beheermaatregelen
Biodiversiteit bevorderend maaibeleid
Door een ander maaibeleid in extensieve gebieden en de bermen behoort klepelen tot het verleden.
Binnen het nieuwe maaibeleid wordt het maaisel opgeruimd en afgevoerd. Dit maaibeleid zorgt op
termijn voor verhoging van de biodiversiteit: de vegetatie zal gaan toenemen en bloemrijke bermen
zullen zich gaan ontwikkelen. De extensieve gebieden en bermen zullen op den duur verschralen wat een
positief effect heeft op de biodiversiteit van de vegetatie en hiermee een meerwaarde voor de
natuurbeleving van de recreant. Daarnaast zijn jaarlijks zulke inspanningen nodig om aan de N2000
doelstellingen te voldoen: verbossing van droge en natte rietlanden tegengaan.
Schonere openbare toiletvoorzieningen
Door de toenemende recreatiedruk worden de openbare toiletvoorzieningen intensiever gebruikt, met
meer vervuiling tot gevolg. Dit standpunt wordt onderbouwt door het in 2021 uitgevoerde
waarderingsonderzoek onder recreanten in het Twiske. Hieruit blijkt dat er meer behoefte is aan
schonere toiletvoorzieningen. Om dit signaal gehoor te geven zal de frequentie van reinigen van de
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toiletten naar boven moeten worden bijgesteld. Dit houdt in dat gedurende het hoogseizoen alle
toiletvoorzieningen in het Twiske dagelijks worden schoongemaakt.
Ontlastingsvrije groenstranden
Eind 2020 bent u geïnformeerd over de invloed van de steeds groter wordende ganzenpopulatie in het
Twiske. De kwaliteit van de zwemgelegenheden en zon- en ligweiden in recreatiegebied Twiske wordt in
de loop van de jaren steeds meer negatief beïnvloed door de ganzenpopulatie. Bovendien hebben de
uitwerpselen een negatieve invloed op de zwemwaterkwaliteit. Metingen wijzen uit dat de kwaliteit
steeds verder verslechterd. Een aantal keren heeft dat al geleid tot een zwemverbod. Om de stranden
schoon en aantrekkelijk te houden zal gedurende het hoogseizoen minimaal 3 maal per week de
ganzenuitwerpselen moeten worden opgeruimd.
Ad. 2 In te stemmen met het structureel ophogen van het beheerbudget (€ 30.000,-) en te verwerken
in de najaarsnotitie
Naar verwachting zal de verhoging van het budget niet leiden tot verhoging van de
participantenbijdrage. Reden daarvoor is dat opnieuw een stijging wordt verwacht van de
parkeeropbrengsten. Deze werden conservatief begroot maar lijken opnieuw door te stijgen. De urgentie
van dit besluit is gelegen in de start van het maai- en recreatieseizoen. Door de beheerbegroting
structureel op te hogen met € 30.000,- kunnen de onderstaande inspanningen worden uitgevoerd:
▪ Biodiversiteit bevorderend maaibeleid: bermen en extensieve rietgraslanden worden
verschraalt, er wordt minimaal geklepeld en het maaisel wordt opgeruimd en afgevoerd;
▪ De openbare toiletvoorzieningen worden tijdens het hoogseizoen dagelijks gereinigd
(in plaats van 3 á 4 keer per week);
▪ De groenstranden worden tijdens het hoogseizoen minimaal 3 keer per week ontdaan van
ganzenuitwerpselen (in plaats van 2 keer per week).

Risico’s besluit
Indien u instemt met dit voorstel:
▪ Kunt u een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en het gebied nog aantrekkelijker maken voor
recreanten;
▪ Komt u tegemoet aan de wensen van de recreant en blijft het gebied en de voorzieningen
aantrekkelijk voor recreatie en gebruik.
Indien u niet instemt met dit voorstel:
▪ Zal het nieuwe maaibeleid niet volledig kunnen worden uitgerold en wordt geen extra bijdrage
geleverd aan de biodiversiteit;
▪ Ontstaan er mogelijk klachten over de hygiëne van de toiletvoorzieningen en
ganzenuitwerpselen op de stranden.
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Bijdrage aan schapsdoelen
☒ Meer biodiversiteit
☐ Betere spreiding recreanten
☒ Breder recreatief aanbod
☒ Meer sociale betrokkenheid
☐ Meer participatie
Financiële onderbouwing
Financiële consequenties: (Ja)
Toelichting: beheerbegroting structureel met € 30.000,- op te hogen uit de lopende exploitatie.
LASTEN
Programma
2. Beheer en onderhoud
2.Beheer en onderhoud

Taakveld
Groen: hygiëne
25724-08
Groen: groen
25721-08

Totaal

2022
20.000

2023
20.000

2024
20.000

2025
20.000

10.000

10.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Communicatie
Communicatiemiddelen
☐ Bestuursmededeling
☐ Nieuwsbrief
☒ Actieve externe berichtgeving via persbericht, website, social media
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Anders ....
☐ Geen
Bijlagen
Geen.
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: Akkoord te gaan met het voorstel.
Het DB besluit: Het voorstel te agenderen voor het AB van 11 mei 2022.
Behandelaar
Dick Wals, manager Beheer
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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