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Campagne zwerfafval
De raden van Heerhugowaard en Langedijk hebben tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 het
recreatieschap verzocht een integraal zwerfafvalplan te ontwikkelen met als doel het zwerfafval te
verminderen en het bewustzijn over de gevolgen van zwerfafval bij bezoekers te verhogen. In 2020 en
2021 zijn succesvolle campagnes georganiseerd.
De positieve ervaring van 2020 en 2021 gebruiken we als input voor 2022. Bij onder andere de entrees
hingen campagnebanners, via berichten in lokale media en websites van de schappen en op sociale
media vroegen we aandacht voor het onderwerp met onder andere een filmpje over de campagne.
Gedeputeerde Ilse Zaal en boswachter Jelle vertelden over de impact van zwerfafval op de natuur en
bezoekers. We zetten zoveel mogelijk de communicatiemiddelen van 2021 in, zodat de kosten laag
kunnen blijven.
Het streven is de campagne eerder te starten, om zo ook de eerste warme dagen in het voorjaar mee
te nemen. Dit jaar leggen we het accent op het op de juiste manier weggooien van het afval. Vaak zet
het publiek afval naast de container. Dit doen ze omdat een grote afvalzak niet in de relatief kleine
opening past. Door uit te leggen dat ze het afval los in de container kunnen schudden hopen we dat er
geen zakken meer naast de afval worden gezet. Zakken naast de afvalbak worden namelijk veelal door
dieren kapotgescheurd waardoor het afval gaat zwerven.

Reactie op de ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2023
De kadernota 2023 geeft de actuele inzichten weer die van invloed zijn op de begroting(en) van het
recreatieschap. De zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de programmabegroting 2023 en
de meerjarenraming.
Het dagelijks bestuur heeft in december 2021 de Kadernota 2023 met een aanbiedingsbrief en de
bijbehorende bijlagen toegestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze konden
binnen tien weken een zienswijze kenbaar maken. De reacties die zijn ontvangen en het antwoord van
Recreatie Noord-Holland worden via een brief teruggekoppeld aan de gemeenten.
Op basis van de ingediende reacties en zienswijzen wordt het volgende vastgesteld:
1. De Programmabegroting 2023 aan te passen aan de participantenbijdragen conform de
in medio 2022 opnieuw vast te stellen Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht;
2. De volgende afspraken te maken met betrekking tot het verkrijgen van meer inzicht en
grip bij de uitvoering van de visie:
a. actief omgevingsmanagement met de gemeenteraden en
bestuurders/wethouders “eigenaar” (bestuurlijk portefeuillehouder) maken van
projecten, gebieden of richtingen;
b. een jaarlijkse scan van de risico’s en bij een tegenvallend resultaat het treffen
van financiële maatregelen of eventuele aanpassing van de plannen om een
dreigend tekort te voorkomen;
c. toekomstige inkomsten pas in de begroting opnemen op het moment dat deze zijn
veilig gesteld middels afgesloten contracten en/of verkregen subsidies;
d. het jaarlijks laten adviseren door een externe plandeskundige ten aanzien van de
te verwachten kosten en inkomsten;

e. het opstellen van een dasboard waarmee de uitvoering van het UP kan worden
gemonitord en de rapportage hiervan te bespreken bij de reguliere ACvergaderingen.
Stand van zaken van enkele projecten uit de visie/het uitvoeringsplan
De visie 2030 is begin 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld en daarna uitgewerkt in een
uitvoeringsplan. De vaststelling van dit plan duurt langer dan was voorzien. In de tussentijd doen zich
kansen en aanvragen vanuit de markt voor, waarop door Recreatie Noord-Holland wordt ingespeeld.
Ook zijn voor enkele projecten uit de visie voorbereidende werkzaamheden verricht. Uiteraard worden
hierbij de kosten en mogelijke impact op de omgeving in de gaten gehouden.
Een overzicht van lopende initiatieven projecten visie/UP:
1. Integraal ontwikkelplan natuur en recreatie
• Voorbereiding instellen gebiedstafel
• Kennismakingsoverleg met stichting “Bescherm de natuur in Geestmerambacht”
2. Plan energie en klimaat
• Samen met HHNK-deelname aan casestudie voor energieneutraal maken
rioolwaterzuiveringsinstallatie
3. Opstellen omgevingsplan
• Onderzoek naar welke ontwikkelingen uit de visie passen binnen het vigerend
bestemmingsplan
4. Ontvangstgebieden Zomerdel Noord en Zomerdel Zuid
• Het vervolgproces voor de ontvangstgebieden is on hold gezet, de vaststelling van het UP
wordt afgewacht.
5. Ontwikkelkader evenemententerrein en Diepsmeer
• Er is een startoverleg gehouden en er worden gesprekken gevoerd met
vertegenwoordigers van Kanaaldijk 1, hierin worden ook lopende ontwikkelingen
meegenomen.
6. Groene Loper
• In verband met ontwikkelingen binnen de gemeente Langedijk wordt al aan dit project
gewerkt.
Raadsexcursie Fietstocht Visie 2030 “parkenlint tussen stad en dorp”
Als vervolg op een geslaagde raadsexcursie afgelopen september, heeft 12 mei opnieuw een
werkbezoek plaatsgevonden. Doel van de excursie was om nieuwe raadsleden kennis te laten maken
met het recreatieschap. Zittende raadsleden waren natuurlijk ook van harte welkom.
Geestmerambacht en Park van Luna zijn volwaardige en unieke recreatiegebieden, verweven met de
regio, voor het plezier van de vele inwoners en bezoekers uit de wijde omtrek. Na een hartelijke
ontvangst bij Pluktuin van Geesje vertrok de groep per elektrische fiets naar Geestmerloo voor een
bezoek aan de natuurbegraafplaats. De raadsleden werden geïnformeerd over de bijzondere manier
van begraven in relatie tot natuur die hier mogelijk is en kregen per film te zien hoe het terrein
ontwikkeld is. Via de Groene Loper werd verder gefietst naar Park van Luna met onderweg op
diverse locaties een stop. Onder andere bij Daalmeerpad werd gestopt bij een gerealiseerde brug om
de verbinding tussen Geestmerambacht en Park van Luna te verbeteren. De middag werd afgesloten
bij het Oude Gemaal waar een drankje geserveerd werd en raadsleden het naastgelegen
Poldermuseum konden verkennen. Met een hoge opkomst en stralend weer een geslaagde middag.
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