
B&W-besluit:

1. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
voorlopige jaarrekening 2007 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt
vastgesteld op€ 156.026,-. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal

2. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Begrotingswijziging 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijziging is budgettair neutraal.
De participantenbijdrage zal€ 157.743,- bedragen.

3. Het college stelt aan de Raad voor een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De bijdrage zal in 2009 uitkomen
op een bedrag van€ 184.312,-. Hiervoor zal een extra bedrag van circa€ 25.000,- dienen te worden
opgenomen op de begroting van stadszaken van 2009. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de
algemene middelen.

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht
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B & W-vergadering van 27 mei 2008

Bestuurlijke context

Op 18 juni vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude plaats,
waarin de participanten een besluit nemen over de concept jaarrekening en de begrotingen. Hieraan
voorafgaand dienen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten een besluit te nemen over
instemming met de gepresenteerde documenten.
De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na instemming van de participanten.

Raadsparagraaf: De raad van de gemeente Haarlem heeft een controlerende taak wat betreft de
jaarrekening en begrotingsstukken van het recreatieschap. De raad kan daarbij een verklaring van wel
of geen bezwaar afgeven. Het besluit over de goedkeuring van de gepresenteerde stukken wordt
genomen in de Algemeen Bestuursvergadering van het Recreatieschap Spaarnwoude.



Onderwerp: Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008,
programmabegroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude, SGP en SMG

De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeenten Haarlemmermeer,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Velsen en Amsterdam en de provincie
Noord Holland deel in de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Spaarnwoude.

Op 10 april 2008 is de voorlopige jaarrekening 2007, de begrotingswijziging
2008 en de voorlopige programmabegroting 2009 van het Recreatieschap
Spaarnwoude, SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen
worden definitief na instemming van de participanten. Op 18 juni vindt de
vergadering van het Algemeen Bestuur plaats, waarin de participanten een
besluit nemen over de concept jaarrekening en de begrotingen. Hieraan
voorafgaand dient de gemeenteraad van de gemeente Haarlem een besluit te
nemen over instemming met de gepresenteerde documenten.

Jaarrekening 2007
De definitieve bijdrage van de gemeente Haarlem in 2007 in de exploitatie
en de vervangingsinvesteringen van het Recreatieschap Spaarnwoude wordt
vastgesteld op€ 156.026,-. Daarnaast heeft de gemeente Haarlem een bedrag
van€ 75.129,- bijgedragen aan het Haarlemmermeer Groenproject (SGP).
Deze vaststelling is conform de in de jaarrekening van de gemeente
opgenomen bedragen en heeft derhalve geen financiële consequenties.
De Algemene Reserve is na resultaatsbestemming toegenomen met
€ 23.610,- - naar € 97.432,-. Inclusief de bestemmingsreserves bedraagt het
totaal aan fondsen en reserves€ 21.206.960,-. De reserves en fondsen als
percentage van het balanstotaal bedragen 93% ( 2006: 96%). Hieruit blijkt
dat langzaam op de reserves wordt ingeteerd.

Begrotingswijziging 2008
Op 20 juni 2007 heeft de Raad van de gemeente Haarlem een verklaring van
geen bezwaar afgegeven ten aanzien van de begroting 2008 van het
Recreatieschap Spaarnwoude. In de nu gepresenteerde begrotingswijziging is
het programma geactualiseerd voor 2008, zowel inhoudelijk als wat betreft
de financiën. Het gaat daarbij voornamelijk om een correctie van de
kostenraming op basis van de werkelijk gemaakte kosten in 2007. Zo is de
post bedrijfskosten onroerend goed beheer opgehoogd, terwijl ook een hoger
bedrag aan inkomsten wordt geraamd. Daarnaast zijn ook de personele
kosten verhoogd. Per saldo is er een verhoging van de begroting te zien ten
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opzichte van 2007. Deze is grotendeel terug te voeren op de geplande
investeringen, o.a. door het doorschuiven van projecten vanuit 2007.

Specifieke activiteiten op Haarlems grondgebied, waarmee een aanvang
wordt gemaakt in 2008 zijn; het realiseren van nieuwe horeca bij de Veerplas
en het vervreemden van boerderij Noord-Akendam. Andere projecten die
spelen op recreatieschapsgebied in 2008 zijn o.a. het voorbereiden van de
ontwikkeling van fort Benoorden Spaarndam en het voorbereiden van de
herinrichting van de Zuiderscheg.

De begrotingswijziging heeft geen consequenties voor de
participantenbijdrage. De begroting van 2008 is gebaseerd op de aangepaste
begroting van 2007. De bedragen in 2007 zijn verhoogd met 1,1 % ten
opzichte van 2008. De bijdrage van de gemeente Haarlem zal in 2008
uitkomen op een bedrag van€ 157.743,-.

Programmabegroting 2009
Tot nu toe werd voor de Haarlemmermeer Groengebieden en SMG vooral
gebruik gemaakt van inzet vanuit de bestaande capaciteit van Spaarnwoude,
mede gezien de onzekerheid over de goedkeuring van de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling. Dit leidde voor Spaarnwoude tot een lagere
rekening. Vanaf 2008 wordt de capaciteit stapsgewijs op niveau gebracht,
zodat deze in de pas gaat lopen met de areaaluitbreiding.
De personele risico’s liggen nu nog bij de participanten, maar komen na 
goedkeuring van de Gemeenschappelijke Regeling bij RNH te liggen. RNH
zal hiervoor wel budget dienen op te nemen op haar begroting. Net zoals de
gemeenten is de RNH geconfronteerd met een nieuwe cao van haar
personeel, waarvoor de meerkosten te hoog zijn om te kunnen worden
opgevangen door de CBS indexering. Het gaat om een loonkostenstijging
van 5%, die met name het gevolg is van een cao stijging van 6%.
De stijging van de loonkosten die zich nu voordoet, kan op 2 manieren
worden bekostigd.
De eerste manier is door de participantenbijdrage hierop aan te passen en de
tweede manier is door de hogere loonkosten te betalen uit de financiële
reserves van het recreatieschap. Dit laatste leidt tot een structurele
onttrekking aan de reserves van het recreatieschap. Omdat de onttrekking
aan de reserves van het recreatieschap ten koste gaat van het
voorzieningenniveau van Spaarnwoude en dit op termijn weer gevolgen kan
hebben voor de inkomsten die gegenereerd worden op schapsgebied, wordt
voorgesteld om de stijging van de loonkosten te verrekenen in de
participantenbijdrage.
De participantenbijdrage is de laatste 5 jaar op hetzelfde niveau gebleven.
Verwacht wordt dat deze verhoging van de participantenbijdrage van
incidentele aard is, omdat in de toekomst personele risico’s bij de RNH 
komen te liggen.

De bedragen in 2009 zijn verhoogd met 1,92 % ten opzichte van 2008
(conform het CBS inflatiecijfer). Daarnaast is een loonkostenstijging van 5%
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doorberekend plus een verhoging van het BTW tarief van 19% naar 20%. De
bijdrage voor de gemeente Haarlem komt daarmee uit op een bedrag van
€ 184.312-. De verhoging van het BTW tarief kan door de participanten
worden teruggevorderd via het btw compensatiefonds.
In 2009 zal het accent liggen op het versterken van de functies van het
natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, natuur en landschap. Het
streven daarbij is om de bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als
voorgaande jaren te houden (circa 5 mln. bezoekers), waarbij ook de
waardering van de bezoekers een belangrijke rol gaat spelen. In 2007 is
daartoe begonnen met een nulmeting.

In 2009 zal uitvoering worden gegeven aan de ontwikkelingsvisie van het
recreatieschap.
Op Haarlems grondgebied zullen projecten die in 2008 in gang zijn gezet,
verder ten uitvoering worden gebracht, zoals de horeca aan de Veerplas plus
de stadscamping en de vervreemding van boerderij Noord Akendam. Enkele
andere ontwikkelingen die in 2009 op recreatieschapsgebied zullen spelen,
zijn de begeleiding van de planvorming rondom het wielerparcours in
Spaarndam; de Wheelerplanet en de uitgifte van Big Spotters Hill op het
voormalige Floriadeterrein.

Wij stellen de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
voorlopige jaarrekening 2007 van het recreatieschap Spaarnwoude. De
definitieve bijdrage wordt vastgesteld op€ 156.026,-. Deze vaststelling
geschiedt budgettair neutraal.

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Begrotingswijziging 2008 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De
wijziging is budgettair neutraal. De participantenbijdrage zal in 2008
€157.743,- bedragen.

3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De
bijdrage zal in 2009 uitkomen op een bedrag van€ 184.312 ,-. Hiervoor
zal een extra bedrag van circa€ 27.000,- moeten worden opgenomen op
de begroting van stadszaken. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de
algemene middelen.

4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit.

De secretaris De burgemeester



4

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
voorlopige jaarrekening 2007 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De
definitieve bijdrage wordt vastgesteld op€ 156.026,-. Deze vaststelling
geschiedt budgettair neutraal.

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Begrotingswijziging 2008. De wijziging is budgettair neutraal. De
participantenbijdrage zal€ 157.743,- bedragen.

3. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Programmabegroting 2009 van het Recreatieschap Spaarnwoude. De
bijdrage zal in 2009 uitkomen op een bedrag van€ 184.312 ,-. Hiervoor
zal een extra bedrag van circa€ 27.000,- moeten worden opgenomen op
de begroting van stadszaken. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de
algemene middelen.

4. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na
besluitvorming informatie over dit besluit.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter















































































































Bestuurssamenvatting 
Jaarrekening Recreatieschap Spaarnwoude 2007 

 
 
1. Beleidsuitgangspunten recreatieschap 2007 
 
Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van 
Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, 
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen 
gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een 
gemeenschappelijke regeling. Het beheergebied van het recreatieschap beslaat ca. 1250 ha. 
Het gebied wordt uitgebreid met nieuwe groengebieden in Haarlemmermeer-Noord en aan 
de westrand van Amsterdam. Naar verwachting worden deze gebieden 2008 onder de 
regeling gebracht. Vooruitlopend hierop voert het recreatieschap sinds 2003 het tijdelijk 
beheer van de gebieden die al opgeleverd zijn. 
 
Programmadoelstelling 2007 
Recreatie Noord-Holland (RNH) voert in opdracht van het bestuur van het Spaarnwoude het 
programma uit dat is vastgelegd in de programmabegroting 2007. Doelstellingen van het 
programma zijn: 
- Versterken van de functies van het natuur- en recreatiegebied, te weten recreatie, 

natuur en landschap; 
- In stand houden van een zonering met intensieve inrichting voor recreatieve doeleinden 

in de randen en het binnenste gedeelte extensief; 
- Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig 

recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen. 
 
In 2007 wordt gestreefd naar: 
- Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren (4,1 miljoen in 2005)  
- Een positieve waardering van de bezoekers (nulmeting in 2007) 
 
Wat betreft de financiering van het programma bevindt Spaarnwoude zich in een gunstige 
positie vanwege de beschikbaarheid van een bestemmingsreserve voor beheer en goede 
exploitatiemogelijkheden van het recreatiegebied. Hiermee is het mogelijk het gebied 
duurzaam te beheren bij een relatief lage participantenbijdrage. Voor de nieuwe 
groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam leveren de 
betrokken participanten een aanvullende financiering. Uitgangspunt is dat deze gebieden 
financieel gescheiden blijven van het bestaande Spaarnwoude. 
 
Op een termijn van 10 à 15 jaar komt de gunstige positie van Spaarnwoude onder druk te 
staan. Er is sprake van een geleidelijke uitputting van de bestemmingsreserve beheer. In 
2005 heeft het bestuur besloten tot de volgende aanpak om deze trend om te buigen: 
1. De participantenbijdrage is eenmalig verlaagd, waarbij verdere verlagingen voor de 

komende 5 jaar zijn uitgesloten; 
2. Het programma van investeringen is tot een minimum terug gebracht. Prioriteit voor 

nieuwe investeringen ligt bij projecten die de verdiencapaciteit van het recreatieschap 
versterken; 

3. RNH is gevraagd voorstellen voor te bereiden voor een gunstiger exploitatie. Het kan 
gaan om ingrepen in het takenpakket, de beheerkwaliteit en/of de inkomsten die het 
recreatieschap realiseert. 
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2. Resultaten 2007 
 
In 2007 werden er volgens voorlopige cijfers circa 5,6 miljoen bezoeken gebracht aan het 
recreatiegebied Spaarnwoude. Bezoekers gaven het gebied een ruim voldoende waardering 
(rapportcijfer 7,4) Informatieboerderij Zorgvrij is een belangrijke publiekstrekker, met ca. 
150.000 bezoeken per jaar, met name gezinnen en grootouders met kinderen. De 
groengebieden in de Haarlemmermeer worden in toenemende mate ontdekt door recreanten 
uit de regio. Voor het grootste deelgebied Groene Weelde wordt het aantal bezoeken 
geschat op 580.000, met een waardering hoger dan gemiddeld in het recreatiegebied (7,7). 
 
Figuur 1: Ontwikkeling financiële situatie Spaarnwoude en groengebieden 
Haarlemmermeer 
 

paarnwoude 
g sluit met een negatief resultaat van € 1.042.851. Dit is gunstiger dan waar in 

e uitgaven voor beheer laten in 2007 een stijging zien ten opzichte van 2006. De 
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S
De jaarrekenin
de begroting 2007 van uit was gegaan. Echter het gaat hierbij vooral om het effect van 
doorschuiven van investeringen. Projecten voor vervangingen, waarvoor subsidie is 
ontvangen in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie schuiven deels door 
naar 2008. Voor de inrichting van Schoteroog liggen de kosten hoger dan begroot omdat dit 
jaar de eindafrekening plaats gevonden. De eerder doorgeschoven bedragen worden 
verrekend in 2007. Het project is financieel gunstig afgerond. Bij een totale investering van 
€ 1.322.000 is de bijdrage van het recreatieschap ruim onder het gereserveerde bedrag 
gebleven en kon er dankzij subsidies een hoger kwaliteitsniveau worden gerealiseerd. 
 
D
onderhoudscontracten met aannemers konden worden verlengd op de gunstige 
voorwaarden van vorig jaar, maar op een aantal punten is meer werk uitgevoerd. Er wordt 
een inhaalslag uitgevoerd in het bosonderhoud en Schoteroog is in beheer genomen. Ook 
het beheer van het onroerend goed van het recreatieschap bracht extra, veelal juridische, 
kosten met zich mee. Het gaat hierbij om advisering over de uitgifte van de twee campings, 
het project Schipholgedupeerden, jachthaven Schoteroog, het verschil van mening met 
Staatsbosbeheer over exploitatie inkomsten. Verder speelden er een aantal kleinere zaken 
met huurders en erfpachters en werd er succesvol actie ondernomen tegen een kraakactie 
van het Fort benoorden Spaarndam. Voor het geheel betekende dit dat de bedrijfskosten 
voor het terreinbeheer en onroerend goed ca. € 280.000 hoger lagen dan in 2006. 
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e groei van inkomsten van de laatste jaren zet door. Met name bij de inkomsten uit 

ver het geheel wordt er in 2007 een pas op de plaats wordt gemaakt wat betreft het 

roengebieden Haarlemmermeer en westrand Amsterdam 
ng naar de groengebieden 

et geheel leidt tot een gunstig resultaat voor de groengebieden Haarlemmermeer en 

oor het recreatieschap als geheel kan geconcludeerd worden dat er in 2007 een pas op de 

D
evenementen is een groei te zien, maar ook inkomsten uit huren en pachten zijn 
toegenomen. In totaal groeiden de inkomsten met ca. € 235.000 ten opzichte van 2006. 
Daarnaast leverde verkoop van het pand Genieweg 34 een eenmalige opbrengst van 
€ 466.055 die kon worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve investeringen van het 
recreatieschap. Verder was er een substantiële meevaller in rente inkomsten (ca. € 100.000 
onderdeel SPW). 
 
O
verbeteren van de lange termijn financiële situatie van het recreatieschap. Weliswaar stijgen 
de inkomsten, maar dit jaar is dit onvoldoende om de hogere kosten op te vangen. 
Overigens gaat het met name om kosten van incidentele aard die zich in de komende jaren 
terug verdienen. De kosten voor het traject voor de uitgifte van de campings is hier een 
voorbeeld van. Nadat in de vorige twee jaren de netto onttrekking aan de 
bestemmingsreserve beheer was terug gedrongen, wordt er dit jaar weer meer onttrokken. 
De trend van hogere inkomsten zet zich voort. 
 
G
De gemeenschappelijke regeling voor de uitbreidi
Haarlemmermeer en westrand Amsterdam is nog niet in werking getreden. Het 
recreatieschap heeft in 2007 dan ook opnieuw beheer op tijdelijke basis uitgevoerd. De 
nieuwe groengebieden kunnen zich verheugen in een groeiende belangstelling van 
recreanten. Dit vraagt ook een intensiever beheer. Er is getracht extra aandacht te geven 
aan de zichtbaarheid van Spaarnwoude als beheerder in het gebied, onder meer door middel 
van het houden van meer toezicht. Met het toenemend gebruik stijgen ook de kosten die dit 
jaar hoger liggen dan in voorgaande jaren. De kostenstijging is grotendeels opgevangen met 
een verhoging van inkomsten, met name uit het evenement Mysteryland.  
 
H
westrand Amsterdam. Er kon een toevoeging aan de reserve voor toekomstige 
vervangingsinvesteringen (€ 94.903) worden gedaan en het niveau van de algemene reserve 
en van de beheerreserve SMG bleef vrijwel op peil. 
 
V
plaats is gemaakt wat betreft het verbeteren van de lange termijn financiële situatie. De 
terugloop in de bestemmingsreserve beheer zet zich voort. De extra kosten die zijn gemaakt 
zullen naar verwachting later vruchten afwerpen. Voor de nieuwe groengebieden in de 
Haarlemmermeer en Amsterdam-West geldt dat de financiële basis onder het beheer solide 
is. 
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