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Overdracht naar nieuwe
raadsleden
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 brengen
nieuwe volksvertegenwoordigers en mogelijk nieuwe
bestuurders van het recreatieschap. Voor een warme
overdracht en kennismaking met het recreatieschap,
is een overdrachtsdocument opgesteld. De belangrijkste

Natuurkansen benutten
door ecologisch beheer

thema’s voor het nieuwe bestuur zijn:
• Een sluitende financiering van de uitvoeringsfase
15 projecten Spaarnwoude Park;
• Verkennen van het samenvoegen van de drie
deelbegrotingen tot één, met nieuwe afspraken over

Het recreatieschap wil de biodiversiteit in Spaarnwoude Park vergroten. Om

verhouding/hoogte participantenbijdragen en gebruik

zicht te krijgen op de belangrijke factoren die de natuurwaarden en biodiversiteit

reserves;

bepalen is, er een concept ecologisch beheerplan opgesteld. Met het ecologisch
beheerplan wil het recreatieschap de soortenrijkdom behouden én versterken.

• Het verkrijgen van ontwikkelruimte door ontgrenzing
van de NNN bij diverse ontwikkellocaties.

De drie speerpunten zijn:
1: Het aanpassen van maaibeleid bij extensieve grasvegetaties, randen en
bermen.
2: Het revitaliseren van beplantingen.
3: Het revitaliseren van oevers, sloten en slootkanten.
Voor de dekking en fasering van de maatregelen volgt later dit jaar een keuze.

Financiële jaarstukken
Het dagelijks bestuur heeft de jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022
en programmabegroting 2023 voorlopig vastgesteld. Raden en Staten
geven de aankomende periode hierop een zienswijze. De inkomsten voor
het recreatieschap waren minder dan begroot door het wegvallen van
evenementen en het verlenen van aanvullende steunmaatregelen aan
ondernemers door corona lockdowns. Toch was het exploitatieresultaat

Twee natuuronderzoeken met
verrassende resultaten
Bij de uitzichtheuvels in Velsen zijn in totaal 35 verschillende
soorten broedvogels aangetroffen. De braamstruiken worden
druk bezocht door de haas en verschillende struweelvogels die

positiever dan begroot. De financiële meerjarenraming 2022 – 2026 laat op

de vruchten eten. Verder heeft de wildcamera een boommarter,

basis van de reguliere inspanningen een gezond beeld zien.

een egel en ook hazen, vossen en bosmuizen vastgelegd.
Bij de Liniedijk in Spaarndam zijn bijzondere planten
aangetroffen die je normaal alleen in de duinen vindt.

Geboortebos in park Zwanenburg
Op 16 februari zijn de eerste geboortebomen geplant in het nieuwe
geboortebos van Park Zwanenburg. Het Geboortebos staat symbool voor de
wens dat ieder kind kan opgroeien in een groene, gezonde wereld. Iedereen
kan via Stichting Nationale Boomfeestdag geboortebomen kopen en deze
tijdens een jaarlijkse plantdag zelf planten.
Het Geboortebos is tot stand gekomen door een samenwerking met de
stichting Boomfeestdag, Staatsbosbeheer en de Provincie Noord-Holland.
De aanplant valt onder de uitvoering van de Nationale Bossenstrategie. In
2030 moet er in Nederland 37.000 hectare nieuw bos staan. De bomen in Park
Zwanenburg vormen het eerste nieuwe bos in Noord-Holland dat onder die
strategie valt.
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