Visie samenwerking recreatieschappen en Staatsbosbeheer
1.

Over welke gebieden en voorzieningen hebben we het?

Afgesproken is dat in de SOK afspraken worden gemaakt over:
•
Erfpachtgebieden Spaarnwoude, Twiske Waterland, Groengebied Amstelland
•
Natuur- en recreatiegebieden in eigendom van Staatsbosbeheer in gemeenten die deelnemen in één van de
recreatieschappen en die liggen in het werkingsgebied van een recreatieschap of hieraan grenzen
•
Recreatieve routestructuren op gronden in eigendom van een recreatieschap of Staatsbosbeheer in gemeenten
die deelnemen in één van de recreatieschappen en die liggen in het werkingsgebied van een recreatieschap of

hieraan grenzen
Zie verder de tabel met namen gebieden (bijlage V1) en de kaart (nog op te leveren bijlagen met kaarten).

2.

Wat willen we in deze gebieden?

Op hoofdlijnen gaat het om het volgende:
•
•

Gebieden hebben zowel een lokale als een regionale functie.
Evenwicht tussen openheid en natuur aan de ene kant en recreatie aan de andere kant.

We hebben gezamenlijke doelen geformuleerd voor het beschermen, beleven en benutten van deze gebieden en het
betrekken bij het groen. Met deze methodiek hebben we recht kunnen doen aan alle thema’s die spelen in de
gebieden, zie de tabel in bijlage V3.
We hebben een uitwerking gemaakt van 4 recreatietypen om het gewenste gebruik en de gewenste ontwikkeling van
de natuur- en recreatiegebieden beter inhoudelijk te kunnen duiden, inclusief het gewenste evenwicht tussen natuur
en recreatie, zie uitwerking recreatietypering (bijlage V4). Er is een zonering gemaakt van de gebieden binnen de
scope, zie de zoneringskaart (bijlage V5).
3.

Waar zijn we het over eens, waar zitten knelpunten?

Om hier inzicht in te krijgen is een referentiekader (toetsingskader/‘functiematrix’) voor toekomstige ontwikkelingen
opgesteld waarin is weergegeven welke ontwikkeling passend is in welk type gebied (zie bijlage V6). Knelpunten zijn in
oranje weergegeven.
Als er knelpunten zijn, ofwel functies waarbij discussie bestaat tussen partijen of deze zijn in te passen, dan worden in
onderling overleg afspraken gemaakt tussen recreatieschap, Staatsbosbeheer en de gemeente waarin de beoogde
functie een plek wenst te verkrijgen. Dit overleg vindt plaats via de eigen werkorganisaties van de recreatieschappen,
Staatsbosbeheer en de gemeente (via onderling overleg). Indien nodig worden de gemaakte afspraken geformaliseerd
via besluitvorming door het algemeen bestuur van het recreatieschap, de directie van Staatsbosbeheer en uiteindelijk
de gemeenteraad van de betreffende gemeente resp. het bevoegd gezag in het kader van natuur- en
landschapswetgeving.
Bestuurlijke besluitvorming is in ieder geval nodig in het geval de beoogd in te passen functie leidt tot een
bestemmingswijziging die niet is voorzien in de visie van het recreatieschap, beheerplan van Staatsbosbeheer en/of
de omgevingsvisie van de gemeente.
4.

Welke afspraken maken we?

Voorstel:
Binnen de gebieden werken we aan de gezamenlijke doelen gericht op natuur, landschap en recreatie; waaronder
een gevarieerd recreatieaanbod middels de uitgewerkte zonering. Beheer en inrichting zijn er op gericht deze
doelen in samenhang te realiseren.

-

Bij nieuwe functies wordt gebruik gemaakt van de zoneringskaart en de functiematrix1 om te bepalen of een
functie passend is.
Als het gaat om bestaand gebruik wordt aan het einde van de looptijd van bestaande contracten een afweging
gemaakt. Bestaand gebruik…
o wordt als dit passend is in natuur, landschap en recreatiezonering (zie hiervoor de functiematrix)
voortgezet
o wordt als dit niet passend is in natuur, landschap en recreatiezonering (zie hiervoor de

functiematrix)
a)

of

b)

beëindigt, gebruikers worden hiervoor conform wet- en regelgeving gecompenseerd;
. Afhankelijk van de hoogte van de financiële compensatie wordt een
maatschappelijke afweging gemaakt over de wenselijkheid van het beëindigen
tegen de kosten die hiermee gemoeid zijn. Als uit die afweging een beslissing
volgt om niet te beëindigen, dan treedt het scenario c: voortzetten van het
gebruik in werking;
aangepast, als hiertoe juridische mogelijkheden zijn (bijvoorbeeld bij verlenging of
omzetten in ondererfpachtcontracten) en het gebruik met deze aanpassing wel
passend te maken is in natuur, landschap en recreatiezonering (bijvoorbeeld om in
kunnen spelen op transitie in de landbouw);

of

c)

o

voortgezet, als er een juridische verplichting bestaat die beëindigen onmogelijk maakt
. In dit geval is het niet voor de hand liggend een doorontwikkeling van het bestaande
gebruik met een functie die niet passend is mogelijk te maken.
voortgezet voor zover dit woningen en woonboten (en aanhorigheden daarvan) betreft.

Deze afweging wordt gemaakt in onderling overleg. Dit overleg vindt plaats via eigen werkorganisaties van de
recreatieschappen.
De afspraken die gemaakt worden, worden –indien nodig- geformaliseerd via besluitvorming richting het
algemeen bestuur van het recreatieschap en de directie van Staatsbosbeheer.

1

De zoneringskaart wordt in het vervolg van dit proces verder gedetailleerd op basis van de visies van de recreatieschappen en de
beheerplannen van Staatsbosbeheer.

