
Fort benoorden Spaarndam en het voormalige munitiecomplex zijn unieke 

parels binnen Spaarnwoude. Het fort hield zijn geheimen niet verborgen 

en historische muurschilderingen kwamen tevoorschijn. In januari zijn 

conserveringswerkzaamheden van start gegaan zodat meer dan 230 

schilderingen bewaard mogen blijven. Het recreatieschap neemt een 

volgende stap voor een nieuwe toekomst van deze locatie, in lijn met de visie 

Spaarnwoude Park 2040. In de bestuursvergadering is besloten dat er een start 

gemaakt kan worden met het participatieproces.

Bestuursmededeling
voor raden en Staten • mei 2020

Klik hier voor achtergrondinformatie.

Impact Corona 
Ook voor het recreatieschap zijn het hele bijzondere tijden. Bijna alle 

ondernemers zijn gesloten en evenementen zijn afgelast tot 1 september. 

Recreanten maken gretig gebruik van ‘het ommetje’ en brengen een bezoek 

aan Spaarnwoude voor ontspanning. Momenteel wordt de financiële impact 

en de te verwachten gevolgen van de corona-crisis voor het boekjaar 2020 

geïnventariseerd. In juli neemt het bestuur hierover een besluit. 

Fort benoorden Spaarndam 
en voormalig munitiecomplex

   
 
   

Visie Spaarnwoude Park 2040 
vastgesteld: rijk aan natuur, 
buitenleven en verhalen uit het 
verleden
Op advies van de Randstedelijke Rekenkamer stelde het 

recreatieschap een lange termijnvisie op. Het hoofddoel van 

de visie is doorgroeien van recreatiegebied Spaarnwoude tot 

een veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park 2040. Op 17 

oktober 2019 gaf het algemeen bestuur de conceptvisie vrij 

voor zienswijzen. Er zijn in totaal 12 zienswijzen 

binnengekomen, die in de Nota van Beantwoording staan. 

De zienswijzen hebben geleid tot aanscherping van de visie 

op het gebied van groeidoelen, landbouw, balans natuur en 

recreatie, bewonersbelangen en de uitvoering, met specifiek 

aandacht voor het vervolg van de participatie. 

De belangrijkste punten van de visie zijn vier pijlers: 

i.   verrassender landschap

ii.  betere verbindingen

iii.  wervende activiteiten 

iv.  bredere sociale betrokkenheid

En de daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, te weten;

•     behoud, ontwikkeling en verbinding van de open 

      landschappen  en historische landschapslijnen als drager 

      voor de ontwikkeling van  natuur- en recreatiewaarden;

•    verbindingen met de steden;

•    zonering van gebieden waar meer activiteiten komen en 

      waar het rustig blijft; intensivering van activiteiten vindt   

      plaats in vijf ontvangstgebieden.

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2040
De visie is de basis voor het gelijktijdig opstellen van een haalbaar en uitvoerbaar programmaplan 

inclusief investeringsvoorstel voor de realisatie van Spaarnwoude Park. Het programmaplan 

“Uitvoeringsprogramma ‘Spaarnwoude Park 2040’ 2020 t/m 2024 geeft uitvoering aan de visie met 17 

deelopgaven. En kent als belangrijkste punten:

·       het wegwerken van het achterstallig onderhoud;

·       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 en balans natuur en recreatie;

·       uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen;

·       fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).

Het bestuur kiest voor een financieel verantwoorde start: inkorten van planvoorbereiding van projecten 

in 2020 en 2021, focus op 7 kansrijke projecten en een deel van het achterstallig onderhoud aanpakken 

zonder verhoging van de participantenbijdrage. Het uitvoeringsprogramma is een ‘levend document’ 

dat herijkt wordt eind 2021. 

Financiële transitie jaarstukken
De begroting en begrotingswijziging staan in een nieuw format volgens 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 

Ook de infographic van de jaarrekening is verrijkt met nieuwsfeitjes 

van de natuur. In juli komen de financiële jaarstukken in het AB aan de orde.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=7073d806-9942-4095-8d20-ebe9994c3d19&FoundIDs

