Overzicht lopende initiatieven visie/uitvoeringsplan
Inleiding
In de vastgestelde visie 2030 is een ambitieus ontwikkelingsprogramma opgenomen. Vanaf 2023 zijn
de mogelijk te realiseren inkomsten verwerkt in de kadernota.
Het uitvoeringsplan van de visie is in 2021 voorlopig vastgesteld door het dagelijks bestuur. Op basis
daarvan besteedt RNH aandacht aan initiatieven uit de omgeving die mogelijk kansrijk zijn voor het
recreatieschap. Ook worden enkele voorbereidende werkzaamheden voor de projecten verricht.
Projectenoverzicht
• Zie de bijlage.
• Als gevolg van de vertraging bij de vaststelling van het UP, zal deze planning deels een half
jaar verschuiven. De planning wordt eenmaal per jaar geactualiseerd in het kader van de
planning & control cyclus. Uiteraard schuiven de mogelijke inkomsten uit deze projecten ook
een half jaar naar achteren.
Project 1. Integraal ontwikkelplan natuur en recreatie
De voorbereidingen voor het project starten in Q2. Eind 2021 is gewerkt aan de voorbereiding van
het instellen van een gebiedstafel. Hierover volgt later een voorstel. Ook is een
kennismakingsoverleg gevoerd met de stichting “Bescherm de natuur in Geestmerambacht”. Het
verslag van dit gesprek is aan het algemeen bestuur gestuurd.
Project 4. Plan energie en klimaat
We zijn door HHNK gevraagd mee te doen aan een casestudie voor het energieneutraal maken van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie ten noorden van Geestmerambacht. Ook de gemeenten Dijk &
Waard en Schagen en Staatsbosbeheer zijn hierbij aangesloten.
Het betreft een door het nationaal programma RES gesubsidieerde studie naar mogelijke methoden
van energieopwekking. In de rapportage, die binnenkort beschikbaar komt, zijn ook mogelijkheden
voor duurzame energieopwekking binnen het recreatiegebied opgenomen. We zullen de rapportage
aanwenden voor vervolgstappen, in de vorm van een verdere verkenning.
Bekend is dat windmolens niet in de RES 1.0 zijn opgenomen. Aan de andere kant zijn deze voor de
toekomst in de visie opgenomen en moeten deze voorzien in bijna 25% van de voor het
recreatieschap benodigde inkomsten.
Project 5. Opstellen omgevingsplan
Met de gemeente Dijk & Waard is eind 2021 overleg gevoerd hierover. De gemeente heeft
geadviseerd nu geen nieuw omgevingsplan op te stellen, onder andere omdat er nog veel onduidelijk
is rond de Omgevingswet.
In plaats daarvan wordt is uitgezocht welke ontwikkelingen uit de visie passen binnen het vigerend
bestemmingsplan en welke om een aanpassing hiervan vragen. Met het resultaat van dit onderzoek
zal overleg worden gevoerd met beide gemeenten.
Project 7 en 8
Voor beide ontvangstgebieden is vorig jaar al een basisschets gemaakt door Arcadis. De schets heeft
de input geleverd voor de aanvraag om een deel van de NNN in de ontvangstgebieden te ontgrenzen
en het herbegrenzen in de groene loper. Zie de brief van bijlage 2. Met de provincie is regelmatig
overleg over de voortgang van de beantwoording van deze brief.

Het vervolgproces voor de ontvangstgebieden is on hold gezet, omdat we verwachten dat de
ontwikkeling van de ontvangstgebieden zal leiden tot maatschappelijke reacties. Daarom wordt de
vaststelling van het UP afgewacht.
Project 9. Ontwikkelkader evenemententerrein en Diepsmeer
Begin februari is een startoverleg gehouden, waarin is geïnventariseerd welke ontwikkelingen in deze
zone spelen. De zone sluit in het oosten aan op het ontvangstgebied Zomerdel en in het westen op
het Noord-Hollands Kanaal. De locatie Kanaaldijk 1 wordt dus ruimtelijk en functioneel
meegenomen, omdat de keuzes hiervoor moeten worden afgewogen tegen de keuzes langs de
Wagenweg. Op basis van de uitspraak in de rondvraag van het algemeen bestuur van december
2021, worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van Kanaaldijk 1 over een mogelijke
verlenging van de tijdelijke overeenkomst tot 10 jaar en de daarbij behorende hoge vergoeding.
Lopende ontwikkelingen op Molengroet en De Swaan worden in dit verband meegenomen. Met
manage Beukers en de pluktuin zijn oriënterende gesprekken gevoerd.
Project 12. Groene loper
Hoewel dit project in 2023 geprogrammeerd staat, zijn we hier toch al mee bezig in verband met
lopende ontwikkelingen binnen de gemeente Langedijk.
Zo is enkele malen gesproken met gemeente en provincie over een gebiedsvisie voor de GL. Het
bleek dat er ook vanuit de RES belangstelling is voor dit gebied en dat de provincie een gebiedsvisie
wilde subsidiëren. In goed overleg wordt dit opgeschaald naar een integrale gebiedsvisie, waar ook
de landschapsarchitect van Arcadis betrokken is. De provincie is aangehaakt in verband met de wens
om een NNN-verbinding (inclusief financiering) te realiseren tussen Geestmerambacht en het Kanaal
Omval-Kolhorn.
Een tweede ontwikkeling is de beoogde vaarverbinding ten westen/noorden van Sint Pancras, die
deels in de Groene loper valt. We werken samen met de gemeente om hiervoor grond ter
beschikking te stellen en plannen uit te werken.
Kosten en opbrengsten
In 2021 en 2022 zijn voor deze projecten circa € 20.000 aan kosten gemaakt, merendeels uren. Deze
worden gedekt uit het ter beschikking gestelde budget voor de visie/het UP.
Er wordt goed gelet op mogelijke inkomsten voor het recreatieschap. Deze kunnen eenmalig of
structureel zijn. Hiervan wordt een aparte administratie bijgehouden.
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Bijlagen:
- planningsschema UP 2021;
- brief aan de provincie om de NNN in de ontvangstgebieden te verschuiven, exclusief bijlagen.

