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6. Kaart Uitvoeringsprogramma
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Geachte raads- en Statenleden,

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft in haar vergadering van 7 mei 2020 de visie
Spaarnwoude Park 2040 vastgesteld en het uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020 t/m 2024
voorlopig vastgesteld.
Visie Spaarnwoude Park 2040
U heeft recent een zienswijze ingediend op de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040. Bij deze sturen wij u ter
kennisname de vastgestelde visie Spaarnwoude Park 2040. Ook treft u de Nota van Beantwoording aan, waar
de zienswijzen van de deelnemende overheden en andere belanghebbenden staan en de wijze waarop deze
al dan niet verwerkt zijn in de visie Spaarnwoude Park 2040.
Zienswijze uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040, periode 2020 t/m 2024
Parallel aan de ontwikkeling van de visie is een uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld waarin de visie is
vertaald naar acties en projecten voor de jaren 2020 tot en met 2024. Dit UVP heeft het algemeen bestuur op
7 mei jl. in concept vastgesteld.
Diverse participanten hebben n.a.v. de zienswijzeperiode van de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040
aangegeven het uitvoeringsprogramma eveneens te willen voorzien van een zienswijze. Het
uitvoeringsprogramma ‘Spaarnwoude Park 2040’ 2020 t/m 2024 kent 17 deelprojecten met als belangrijkste
punten:

Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in deelgebied Spaarnwoude-oud

Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie

Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden ten behoeve van een
goede spreiding van de recreatieve druk

Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen

Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden)
Genoemde ambities hebben géén gevolgen voor de participantenbijdrage vanaf 2021.
Ook hier bieden wij u de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het uitvoeringsprogramma. Dit kan
tot en met 15 oktober 2020. We bieden u een langere periode dan normaal vanwege de effecten van de
coronacrisis op de vergadercycli. We horen graag uw reactie op het concept, ook als u het er mee eens bent.
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Het bestuur biedt daarbij aan een ‘rondje langs de velden’ te doen om per raad en Staten een presentatie
en/of uitwisseling van gedachten en ideeën te verzorgen.
Financieel verantwoorde start
Het bestuur kiest voor een financieel verantwoorde start van het uitvoeringsprogramma: planvoorbereiding
van projecten in 2020 en 2021, focus op kansrijke projecten en een deel van het achterstallig onderhoud in
deelgebied Spaarnwoude-oud aanpakken zonder verhoging van de participantenbijdrage. Het uitvoeringsprogramma is een ‘levend document’ dat herijkt wordt eind 2021.
Kansrijke projecten vanwege investeringsbereidheid en onderlinge samenhang zijn op dit moment:
- Gebiedsconcepten, bij o.a. voormalige boerderijen Borneohoeve in de Houtrak en Lage Dijk 5 bij
Penningsveer en herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam
- Ontvangstgebied Velsen/ SnowWorld
- Ontvangstgebied Zorgvrij
- Ontvangstgebied Haarlem/ Veerplas (Oostpoort)
- Ontvangstgebied Haarlemmermeer/ Groene Weelde
- Ecologisch beheerplan
- Duurzaam toekomstperspectief en realisatie NNN Dijkland
Daar bovenop is er extra inzet mogelijk door herijking van accenten in de inzet van RNH in de
programmabegroting en het benutten van tijd/geld vanuit ondernemers, gemeenten en provincie voor
specifieke projecten.
Investeringen verdienen zich terug
Er is gelijktijdig met het uitvoeringsprogramma een meerjarenfinancieringsplan opgesteld, waaruit blijkt dat in
2040 kosten en opbrengsten in evenwicht zijn. Eind 2021, als het recreatieschap een groot deel van de
planvorming van de projecten doorlopen heeft, en geinvesteerd heeft in het wegwerken van een deel van het
achterstallig onderhoud in deelgebied Spaarnwoude-oud, maken we wederom de balans op. Benodigde
kosten voor planvorming (restant) en uitvoering zijn dan concreter in beeld, net als de gevolgen van corona
en de toekomstige governance van de recreatieschappen. Op dat moment kan ook een bewuster (en met
meer zekerheid) keuze gemaakt worden om extra middelen uit de reserve of vanuit de participanten aan te
wenden.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,

Elise Bos Eyssen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV
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