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Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer 
en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden. 

 
Aan de raden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten 
 
 
Velsen-Zuid : 18 april 2019 
Uw kenmerk : -- 
Ons kenmerk : U20190372 adp 
Projectnummer : -- 
Onderwerp : financiële jaarstukken 
Bijlagen  : 8 
Behandeld door : Elise Bos Eyssen telefoon 06 137 805 19 
 
 
Geachte raads- en Statenleden, 
 
Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 11 april 2019 de financiële jaarstukken van 
Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. De financiële administratie van het recreatieschap is 
opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
 

• Spaarnwoude SPW, het gebied dat wordt ingesloten door het Noordzeekanaal aan de 
noordoostzijde, Velserbroek en Haarlem aan de westzijde en de snelweg A200 aan de zuidzijde; 

• Spaarnwoude SGP, de uitbreidingsgebieden in Haarlemmermeer en Tuinen van West die zijn 
aangelegd in het kader van het Strategisch Groenproject Haarlemmerméér Groen; 

• Spaarnwoude SMG, de uitbreidingsgebieden rondom Schiphol die zijn aangelegd in het kader van 
het plan Mainport & Groen. 

 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude een exemplaar 
van: 
 

• De jaarrekening Spaarnwoude 2018 (bijlage 1) met de infographic ‘2018 in vogelvlucht’ (bijlage 2) 
• De begrotingswijziging Spaarnwoude SPW 2019 (bijlage 3) 
• De begrotingswijziging Spaarnwoude SGP 2019 (bijlage 4) 
• De begrotingswijziging Spaarnwoude SMG 2019 (bijlage 5) 
• De programma begroting Spaarnwoude SPW 2020 (bijlage 6)  
• De programma begroting Spaarnwoude SGP 2020 (bijlage 7) 
• De programma begroting Spaarnwoude SMG 2020 (bijlage 8) 

 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 25, lid 2 en 26, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude kunt u binnen twee maanden eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het 
algemeen bestuur zal in de vergadering van 11 juli 2019 besluiten over de definitieve vaststelling van de 
jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15 juli ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
Financiële transitie 
 
De komende maanden gaat intensief gewerkt worden aan de financiële transitie van de recreatieschappen 
Noord-Holland.  
 
Uitgangspunten daarbij zijn: 

• Het implementeren van het in ontwikkeling zijnde Missie-Visie-traject voor een wervend 
Spaarnwoude Park 2040 en dat vertalen naar een begroting conform BBV 

• Het uitwerken van bijpassende doelen, prestaties en taken 
• Aansluiting tussen begroting en beheerplannen 
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Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer 
en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden. 

Verder komt de vernieuwing en aanscherping van de P&C-cyclus aan de orde alsmede het vernieuwen van 
de risicoanalyse en nadere onderbouwing van het weerstandsvermogen. De begroting 2021 moet dan 
geheel BBV-conform zijn. Om dat te bereiken gaan we de komende maanden met de participanten in 
overleg. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt dit najaar een “conceptbegroting 2020 nieuwe 
stijl” aan de participanten gepresenteerd. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te 
nemen met Arie Teeuw, manager financiën a.i., ateeuw@recreatienoordholland.nl / tel 06 461 412 52. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude, 

 
Miriam Brouwer 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 
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