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Reactie op de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2023
1: Besluittekst
Thomas van der Klei, Programma-adviseur

Geachte leden,
Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 de kadernota 2023 Twiske-Waterland met een aanbiedingsbrief
toegestuurd aan provinciale staten en de raden van de deelnemende gemeenten Amsterdam, (voorheen) Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Op grond van het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de mogelijkheid geboden om een zienswijze
kenbaar te maken. Van de gemeenten Zaanstad en Oostzaan zijn die ontvangen. De inhoud van de zienswijzen zijn
opgenomen in de bijlage.
Zaanstad verzoekt in haar zienswijze duidelijk te maken dat het standpunt van Oostzaan om middelen boven het
benodigde weerstandsvermogen terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten, ongewenst is. Het algemeen
bestuur ondersteund dat en stelt dat de reserves daar niet voor bestemd zijn. Er liggen immers met de groei van
metropoolregio grote opgaven voor ons met betrekking tot recreatie en natuur.
Om de balans tussen natuur en recreatie kracht bij te zetten zijn in het uitvoeringsprogramma verschillende
onderzoeken gestart. De uitkomst van deze onderzoeken zal ons op basis van feiten verder helpen hoe de gewenste
zonering in het gebied verder vorm kan krijgen. De drie opgaven in het uitvoeringsprogramma bij het ambitiedocument:
meer biodiversiteit, breder recreatief aanbod en een betere spreiding van de recreatiedruk vormen de basis voor
zonering.
De ingediende zienswijzen geven voor het bestuur geen aanleiding voor het wijzigingen van bestaand beleid. Het
bestuur ziet graag dat Oostzaan in die lijn zijn bijdrage blijft leveren. Het kan niet zo zijn dat één participant zich onttrekt
aan de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling. Doelstellingen die nota bene kortgeleden, ook door de raad
van Oostzaan zijn bevestigd met vaststelling van het ambitiedocument.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland

Saskia Groenewoud
Voorzitter

Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam,
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in Oostzaan.
Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-,
wandel- en vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske.

