
recreatie-
gebied

2.477
ha.

Toename diversiteit
evenementen

Er waren 15 verschillende sport-, 
muziek- en culturele festivals,  
verdeeld over 23 festivaldagen. De 
festivals trokken 431.000 bezoekers.

Hoe staat het schap er voor?

Reserves

Wat hebben we gerealiseerd? 

Waar kwam het geld vandaan?Waar ging het geld naartoe?

2018 kende een negatief resultaat o.a. door een 
onttrekking uit de reserves voor de aanpak van achter-
stallig onderhoud in SPW. Vanaf 2019 is de participan-
tenbijdrage SPW verhoogd voor een evenwichtig 
meerjarenperspectief 2019- 2023. Voor SMG wordt het 
exploitatietekort gefinancierd uit de daarvoor bestem-
de afkoopsom. Hierdoor blijft het totale resultaat licht 
negatief. Voor 2019 is een hoger negatief resultaat 
begroot, door incidentele investeringen die worden 
gefinancierd uit de reserves.

Impuls voor
ondernemersvereniging

Veel ondernemers werken al 
samen in ‘Spaarnwoude geeft 
energie’ voor promotie en 
arrangementen. In 2018 is een 
impuls gegeven aan de samen-
werking tussen het schap en 
de ondernemersvereniging.

Kwaliteitsimpuls
openbare ruimte

Een aantal fietspaden, wegen 
en wandelpaden in slechte 
staat zijn opgeknapt. Zwemlo-
caties de Watergeus en het 
naaktrecreatieterrein zijn 
schoner gemaakt voor zwem-
men. Het schap heeft hiervoor 
1,5 mln. extra uitgetrokken. 

Spaarnwoude Park 2040

Er is een bestuurlijk ambitiedocu-
ment opgesteld, die de inspiratiebron 
is voor een concrete meerjarenvisie. 
Spaarnwoude ontwikkelt zich hierin 
als park tussen grote steden in. 

Zorgvrij Informatieboerderij

Zorgvrij trok bijna 200.000 bezoe-
kers. Onder andere met een nieuw 
lesaanbod: Een boerenjongens- en 
meidenclub en een wetenschapsles 
voor groep 8.

Het recreatieschap Spaarnwoude zet zich in voor een aantrekkelijk en grootschalig groengebied, als onmisbaar en duurzaam onder-
deel van de Metropoolregio Amsterdam. In dit overzicht ziet u in vogelvlucht wat in 2018 de uitgaven en inkomsten waren, de 
omvang van de reserves en een doorkijk van het lange termijn perspectief. Daarnaast stippen we een aantal hoogtepunten van 2018 
aan. Lees de volledige jaarrekening op www.spaarnwoude.nl/bestuur.

2018  in 
vogelvlucht

Kerngegevens

bezoeken

7,3 waardering
gebruikers

3.000

volgers

40+
verenigingen
actief 15

grote
evenementen

5,8 mln.

Financieel resultaat419 268

-811

-293

x1000,-

0-lijn

-1.309

2017

2018 2019 2020 2021 202220172016 2023

-292 -291 -291

totaal €  17,1 mln.

Bijdrage deelnemende
overheden

Erfpacht en verhuur

34%

10%

Gebiedsbeheer

Inrichting &
ontwikkeling

Toezicht
Advisering

Ondersteuning*

totaal       €  8,5 mln.

6%
4%

totaal       €  8,5 mln.

4,6 mln.

Investerings-
ruimte

27%

8,9 mln. 2,7 mln.

Weerstands-
vermogen

16%

7%

* Communicatie, financiën en secretariaat

5%

77%

7%

Bijdrage deelnemende overheden

Onttrekking reserve 2018

2,9
 mln.

2019

5,0
 mln.

2020

5,1
 mln.

2021

5,1
 mln.

2023

5,3
 mln.

2016

2,9
 mln.

2017

2,9
 mln.

2022

5,2
 mln.

0,9 mln.
5%

Beheer
MH17

monument

Sparen
voor groot 
onderhoud

52%

Subsidies

Evenementen en overige
opbrengsten28%

26%

2%


