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1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2010 van
het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voor
Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op
€135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen €55.320,- in verband met
beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze vaststelling geschiedt budgettair neutraal.

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de Begrotingswijziging 2011 van het
Recreatieschap Spaarnwoude, echter met de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op
korte termijn toe te werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 €
186.540,-bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt een
bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen
grondgebied van af worden getrokken.

3. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de Programmabegroting 2012 van het
Recreatieschap Spaarnwoude. Voor Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,-. Er zal
nog meer dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het realiseren van
een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de
participantenbijdrage door te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in
2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald binnen het bestuur van het
Recreatieschap.

4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een
advies heeft uitgebracht
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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 op 6 juli 2011.



1

Onderwerp: Jaarrekening 2010, begroting 2011, 2012 Recreatieschap
Spaarnwoude, SGP, SMG
Reg.nummer: STZ/EC/107947

1. Inleiding

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.
In 2008 is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling tot stand gekomen die ook de
gebieden in de Haarlemmermeer (Strategisch Groen Project) en de Tuinen van West
omvat.
Het recreatieschapsgebied valt wat betreft de financiële huishouding te verdelen in
3 gebieden. Haarlem maakt deel uit van 2 van deze deelgebieden.
In de eerste plaats gaat het om het oorspronkelijke recreatieschapsgebied. De
Haarlemse gebieden die hier deel van uitmaken, zijn eind jaren ‘60 van de vorige
eeuw in beheer en onderhoud overgedragen aan het recreatieschap.
Daarnaast neemt Haarlem ook deel aan het SGP (Strategisch Groen Project). De
Haarlemse gebieden die hier onderdeel van vormen (Ringvaart West) zijn in eigen
beheer gehouden, maar maken wel onderdeel uit van het SGP. De kosten die
Haarlem maakt voor het onderhouden en beheren van deze gebieden, mag zij
aftrekken van haar bijdrage aan het SGP.

Op 22 april 2011 is de voorlopige jaarrekening 2010, de begrotingswijziging 2011
en de voorlopige programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude,
SGP en SMG ontvangen. De jaarrekening en de begrotingen worden definitief na
instemming van de participanten. Op 6 juli 2011 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 verklaring van wel of geen bezwaar af
te geven over de gepresenteerde documenten.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige
jaarrekening 2010 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve bijdrage
wordt vastgesteld op € 184.748,- voor Spaarnwoude. Voor het
Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op
€135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen
€55.320,- in verband met beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze
vaststelling geschiedt budgettair neutraal.

2. Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Begrotingswijziging 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, echter met de
kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op korte termijn toe te werken
naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 € 186.540,-
bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer Groengebied (SGP)
wordt een bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier mogen nog de kosten voor
beheer en onderhoud op eigen grondgebied van af worden getrokken.
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3. Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de
Programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor
Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,- Er zal nog meer
dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het
realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem
voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de participantenbijdrage door
te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in
2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald
binnen het bestuur van het Recreatieschap.

3. Beoogd resultaat
Omdat de reserve van het recreatieschap, in het huidige tempo van onttrekking,
rond 2015 zal zijn uitgeput en de participanten dan voor de keuze staan om of de
bijdrage fors te verhogen of drastisch te snijden in de uitgaven van het
Recreatieschap, moet nu door het Algemeen Bestuur gestuurd worden op het
beperken van de uitgaven en het verhogen van de inkomsten. Er zal door Recreatie
Noord Holland gewerkt moeten worden aan het op korte termijn realiseren van een
sluitende begroting.

4. Argumenten
Met betrekking tot de programmabegroting 2012 wordt een verklaring van bezwaar
afgegeven omdat de uitgaven en inkomsten veel meer dan nu het geval is met elkaar
in overeenstemming moeten worden gebracht.
Niet alleen krijgt het Recreatieschap te maken met de bezuinigingstaakstelling van
de betrokken participanten, waardoor voorgesteld wordt de participantenbijdrage
omlaag te brengen, daarnaast speelt het probleem van de snelle uitputting van de
reserve. Het recreatieschap zal de komende jaren met aanzienlijk minder geld haar
gebied moeten beheren en onderhouden.
Als er niet snel een evenwicht komt tussen de inkomsten en de uitgaven, zal vanaf
2015, wanneer de reserve uitgeput is, met nog veel minder geld moeten worden
toegekomen. Het lijkt niet realistisch dat de participanten tegen die tijd bereid en in
staat zouden zijn om hun bijdrage aanzienlijk te verhogen of zelfs te verdubbelen.
Een uiterste consequentie zou kunnen zijn dat het recreatieschapsgebied ophoudt te
bestaan, waardoor gebieden terug zouden kunnen vallen aan de respectievelijke
gemeenten. Dit zou een streep halen door de gezamenlijke inrichting van de
bufferzone en eenheid van beheer en onderhoud van het gebied. Ook zou de
groenfunctie dan mogelijk meer onder druk kunnen komen te staan.

2010
In 2010 zijn o.a. 2 speciale skeelerroutes opgeleverd in Buitenhuizen en
Oosterbroek en is er sportmeubilair aangelegd in deelgebied de Veerplas
(volleybalvelden en fitness baan). Er is een begin gemaakt met het wegwerken van
het meest in het oog springende achterstallig onderhoud van de slechtste bruggen en
steigers binnen recreatieschapsgebied.

2011
Om tegemoet te kunnen komen aan de vraag om te komen tot het verlagen van de
uitgaven zijn in 2011 een aantal maatregelen doorgevoerd.
Zo zijn er in 2011 o.a. 3 zwemlocaties gesloten, die weinig gebruikt werden. Ook is
gesnoeid in het beheer van het recreatieschapsgebied en in de bestuursadvisering.
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Daarnaast biedt Recreatie Noord Holland een korting van 2% aan op de
personeelstarieven voor 2011 om bij te dragen aan de bezuinigingstaakstelling.
Deze korting kan alleen worden gegeven zolang er geen sprake is van een forse
overcapaciteit bij Recreatie Noord Holland, vanwege de bezuinigingstaakstelling
van één of meerdere schappen.
In 2011 is er daardoor circa € 275.000 minder uitgegeven dan oorspronkelijk
begroot.

In 2011 wordt o.a. gewerkt aan de uitgifte van Boerderij Noord Akendam en de
ontwikkeling van Jachthaven Penningsveer.

2012
Voor 2012 liggen een aantal bezuinigingsvoorstellen op tafel, waarover het
Algemeen Bestuur in haar vergadering van 6 juli een besluit zal nemen.
Voorgesteld wordt o.a. om Boerderij Zorgvrij af te stoten. Boerderij Zorgvrij heeft
een belangrijke functie op het gebied van de (natuur)educatie voor de regio.
Ook wordt voorgesteld om de beheersvergoeding aan de boerenbedrijven die zich
bezighouden met natuurbeheer (SAS) te verlagen.
Daarnaast worden nog een aantal andere maatregelen genoemd, waaronder het
opheffen van het pontje over Zijkanaal C en het beperken van de
informatievoorziening via de informatiekasten bij de entrees van het
Recreatieschapsgebied..

De gemeente Haarlem stelt voor om een onderzoek in te stellen naar de
mogelijkheden om betaald parkeren winstgevend in te voeren binnen
recreatieschapsgebied. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de
publierkstrekkers, zoals Boerderij Zorgvrij. Dit draagt mede bij aan de
duurzaamheidsdoelstelling om het autoverkeer te beperken.
Ook zou bekeken kunnen worden of er gebieden, die weinig gebruikt worden,
kunnen worden afgesloten voor bezoekers, om zo de kosten voor beheer en
onderhoud te beperken.
In een aantal intensief gebruikte gebieden zou bekeken kunnen worden of daar,
binnen bepaalde randvoorwaarden, meer commerciële ontwikkelingen kunnen
worden toegestaan. Dit zou voor hogere inkomsten voor het schap kunnen zorgen
en zou daarnaast ook kunnen nijdragen aan het beperken van de kosten voor beheer
en onderhoud in die gebieden. Ook kan daarmee worden ingespeeld op de wensen
van recreanten.

5. Kanttekeningen
De voorgestelde bezuinigingen kunnen leiden tot een verschraling van het aanbod
en aantrekkelijkheid van het recreatieschapsgebied. Ook kunnen delen van het
gebied worden afgesloten, waardoor de doelstelling van het recreatieschapsgebied
om laagdrempelige vormen van recreatie aan te bieden aan omwonenden onder
druk komt te staan.
Een lager niveau van beheer kan leiden tot verminderde aantrekkelijkheid van het
gebied. Door het extensieve beheer alleen in die gebieden toe te passen die weinig
gebruikt worden, kunnen de gevolgen voor de andere gebieden beperkt blijven en
zou deze maatregel acceptabel kunnen zijn..
Boerderij Zorgvrij vervult een voor de regio zeer belangrijke functie op het gebied
van (natuur)educatie en vormt daarmee een van de kerntaken van het
recreatieschap. Het is dan ook niet acceptabel dat deze voorziening wordt
afgestoten. Met het in stand houden van de laagdrempelige functie van Boerderij
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Zorgvrij is jaarlijks een bedrag van circa een half miljoen euro gemoeid, ten laste
van het Recreatieschap.
Het korten op de beheersvergoeding voor de boeren die zich bezighouden met
natuurbeheer (SAS) zal consequenties hebben voor de weidevogelstand en het
oorspronkelijke karakter van het veenweidegebied. Omdat het veenweidegebied een
belangrijke drager van het landschap is, zal ingrijpen hierin beperkt moeten blijven.

6. Uitvoering
In de Algemeen Bestuursvergadering van 6 juli zal het Algemeen Bestuur, waarin
wethouder Rob van Doorn namens de gemeente Haarlem zitting heeft, een besluit
nemen over de jaarrekening 2010 en de begrotingsstukken 2011 en 2012.

7. Bijlagen
Jaarrekening 2011
Begroting 2012
Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP), Stichting Mainport
en Groen (SMG).
(Bijlagen liggen ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

 Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige
jaarrekening 2010 van het recreatieschap Spaarnwoude. De definitieve
bijdrage wordt vastgesteld op € 184.748,- voor Spaarnwoude. Voor het
Haarlemmermeer Groengebied (SGP) wordt de bijdrage vastgesteld op
€135.584,-. De kosten die hiervan mogen worden afgetrokken, bedragen
€55.320,- in verband met beheer en onderhoud op eigen grondgebied. Deze
vaststelling geschiedt budgettair neutraal.

 Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de
Begrotingswijziging 2011 van het Recreatieschap Spaarnwoude, echter met
de kanttekening dat RNH zich moet inspannen om op korte termijn toe te
werken naar een sluitende begroting. De participantenbijdrage zal in 2011 €
186.540,-bedragen voor Spaarnwoude. Voor het Haarlemmermeer
Groengebied (SGP) wordt een bijdrage voorgesteld van € 136.899,-. Hier
mogen nog de kosten voor beheer en onderhoud op eigen grondgebied van
af worden getrokken.

 Een verklaring van bezwaar af te geven ten aanzien van de
Programmabegroting 2012 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Voor
Haarlem wordt een bijdrage voorgesteld van € 189.525,- Er zal nog meer
dan in de nu gepresenteerde begroting gestreefd moeten worden naar het
realiseren van een sluitende begroting. Daarnaast heeft Haarlem
voorgesteld om vanaf 2012 een verlaging van de participantenbijdrage door
te voeren, beginnend met € 6.000,- in 2012 en oplopend tot € 24.000,- in
2018. De participantenbijdrage zal in onderling overleg worden bepaald
binnen het bestuur van het Recreatieschap.

Gedaan in de vergadering van … … …

De griffier De voorzitter
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Bestuurssamenvatting jaarrekening Spaarnwoude 2010 
 
 
1. Programmadoelstelling 2010 
 
Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voert in opdracht van het bestuur het programma uit dat 
is vastgelegd in de programmabegroting 2010. 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 nabijheid van stedelijke bebouwing en centraal gelegen gedeelten die beduidend 
extensiever d.w.z. meer op landschap en natuurwaarden zijn ingericht; 

• Ontwikkelen en in stand houden van een openbaar toegankelijk en laagdrempelig 
recreatiegebied, met een gevarieerd aanbod aan recreatieve voorzieningen. 

 
In 2010 is gestreefd naar: 
� Bezoekersaantallen op hetzelfde niveau als voorgaande jaren (5,4 miljoen in 2009) 
 
2. Resultaten 2010 
 
Het programma is opgebouwd uit 14 producten, gegroepeerd in de productgroepen Beleid, 
Beheer en Projecten.  
 
Productgroep beleid 
 
In 2010 is er veel aandacht geweest voor de viering van het 40 jarig bestaan van 
Spaarnwoude en de ontwikkelingen rondom Fort Benoorden Spaarndam. Het eerste feit is 
gevierd door 40 afwisselende activiteiten en festiviteiten te organiseren zoals een workshop 
stoelen maken, kanotocht bij candlelight en de Campinadag.  
 
De plannen van het bestuur m.b.t. Fort Benoorden Spaarndam en het munitiebos om een 
ontwikkeling van een vakantiepark toe te staan hebben voor veel beroering gezorgd bij direct 
omwonenden. Dit heeft onder andere geleid tot protestbijeenkomsten tijdens twee 
vergaderingen van het algemeen bestuur. Ook is er veel aandacht geweest in de pers en in 
betrokken gemeenteraden, provinciale staten en zelfs in de Tweede Kamer. Dit heeft veel 
inzet gevergd van RNH, vooral wat betreft communicatiemedewerkers en beleidsadviseurs. 
De beoogd ondernemer, Esbi bouw, werkt aan een definitief plan waarbij rekening wordt 
gehouden met de door de verschillende organisaties ingebrachte opmerkingen en bezwaren. 
 
Net als in 2009 heeft ook de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven bij Penningsveer veel 
inzet gevraagd. In 2010 zijn alle aanspraken van de voormalige huurder vervallen en is het 
recreatieschap aansprakelijk. Met de ligplaatshouders is een start gemaakt voor een nieuw, 
tijdelijk contract. 
 
Het aantal bezoeken aan Spaarnwoude was lager dan in 2009 (toen 5,4 miljoen). In 2010 
waren er 4,6 miljoen bezoeken in de gebieden die ook in 2009 zijn geteld. De daling heeft 
voornamelijk te maken met het slechte weer in 2010, wat ook in de andere recreatie-
schappen zichtbaar is. In 2010 is voor het eerst ook deelgebied Westbroekplas meegeteld. 
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Dit gebied ontving dit jaar 750.000 bezoekers. Hiermee komt het totaal voor alle getelde 
gebieden in Spaarnwoude op 5,3 miljoen.  
 
Verder is er in 2010 gewerkt aan het uitwerken van de visie van het recreatieschap uit 2008. 
Vanuit het bestuur is de behoefte geuit om beter in beeld te krijgen welke ontwikkelingen op 
welke plek wel/niet wenselijk zijn, met redenen omkleed. Om praktische reden is hiervoor 
aangehaakt bij het initiatief van de provincie om te komen tot een intergemeentelijke 
structuurvisie voor de bufferzone. Het verzoek tot het realiseren van een dergelijke visie is 
afkomstig van het voormalige ministerie van VROM. Hiertoe is begin 2011 als resultaat van 
de inspanningen in 2010 een intentieovereenkomst getekend door de provincie en de 
gemeenten.  
 
Productgroep Beheer 
 
In 2010 zijn drie kunstwerken geplaatst in deelgebied de Houtrak in samenwerking met de 
stichting KERS. De kunstwerken vormen een mooie aanvulling op de natuur en recreatie in 
dit deelgebied.  
 
Er twee speciale skeelerroutes opgeleverd in Oosterbroek en Buitenhuizen. Deze 
skeelerroutes gaan over al bestaande fietspaden maar zijn voorzien van speciaal 'glad' asfalt 
wat het skeeleren en skaten op deze paden aantrekkelijker maakt.  
 
Om het sportmeubilair in Spaarnwoude te vernieuwen is er een begin gemaakt met de 
aanleg van twee volleybalvelden en een openlucht fitness court in deelgebied de Veerplas. 
In Buitenhuizen wordt er gewerkt aan een timelap systeem. Hiermee kunnen hardlopers 
d.m.v. een chip hun gelopen tijd over een bepaalde route later op het internet uitlezen.  
 
In de Haarlemmermeer is het grootste gedeelte van Park Zwanenburg gerealiseerd en in 
beheer genomen. De overige uitbreidingsgebieden zitten nog in verschillende fases van 
planning of aanleg. Voor deze uitbreidingsgebieden is het niet zeker dat ze worden 
gerealiseerd vanwege de door de staatssecretaris van EL&I aangekondigde bezuinigingen 
op het Rods beleid. Daarmee vervalt een substantiële bijdrage van het Rijk.  
 
Doordat in de afgelopen jaren grote delen van het budget voor vervangingsinvesteringen zijn 
besteed aan projecten in het kader van de Vernieuwingsimpuls Openlucht Recreatie, is het 
groot onderhoud aan asfaltwegen en bruggen en steigers minimaal geweest. Het heeft er 
mede toe geleid dat de onderhoudssituatie van enkele bruggen en steigers en van delen van 
bepaalde wegen zorgwekkend is. Hoewel er geen direct gevaar voor gebruikers bestaat, kan 
een veilig gebruik op termijn niet worden gewaarborgd. Het aantal klachten en aansprakelijk-
heidsstellingen als gevolg van de gebrekkige toestand van wegen en bruggen neemt toe. In 
2010 zijn reeds de slechtste bruggen en steigers aangepakt. Er is echter nog een behoorlijke 
achterstand die de komende jaren moet worden aangepakt.  
 
Productgroep Projecten 
 
De Natuurvisie heeft geleid tot een aantal quick wins, die met de normale onderhoud- en 
beheerwerkzaamheden zijn meegenomen. 
 
Vanuit de productgroep projecten is er fors bijgedragen aan de (beleids)ontwikkelingen van 
Fort Benoorden Spaarndam en Haven Penningsveer.  
 
Voor de uitbreiding van het beheerkantoor aan de Genieweg zijn er een aantal mogelijk-
heden voorgelegd aan het bestuur. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding van het 
daadwerkelijk realiseren van de uitbreiding.  
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Deelname in de planvorming voor nieuwe groengebieden in SMG en SGP heeft wisselende 
resultaten opgeleverd. Een groot deel van Park Zwanenburg is inmiddels gerealiseerd en in 
beheer genomen. Met de inrichting van Buitenschot en de Plesmanhoek is begonnen, 
waarna ook deze gebieden in beheer komen bij het recreatieschap. Voor Park Vijfhuizen en 
De Liede zijn de ontwerpfases om verschillende reden stilgelegd. Voor de 2e fase van de 
Boseilanden wordt het bestek voorbereid.  
 
Financieel 
 
Voor de groengebieden in de Haarlemmermeer en aan de westrand van Amsterdam geldt 
een afwijkende financiering, deels door de door SMG beschikbaar gestelde afkoopsom en 
deels door een jaarlijkse bijdrage van betrokken participanten. Uitgangspunt is dat voor 
SPW (oud), SGP/RodS en SMG gescheiden boekhoudingen blijven bestaan. 
 
In 2010 hebben de besturen van de meeste recreatieschappen in Noord-Holland besloten te 
bezuinigen op de participantenbijdrage. Vanwege de structureel ongunstige financiën van 
Spaarnwoude heeft het bestuur ervoor gekozen hier niet te bezuinigen op de participanten-
bijdrage. De afkoopsom van het rijk die was bedoeld om het beheer te financieren is door de 
jaren sterk teruggelopen. Omdat de rente de laatste jaren zeer laag staat zijn de inkomsten 
uit de afkoopsom onvoldoende om de lopende kosten te dekken en wordt er ingeteerd op de 
overgebleven reserves. In dit kader heeft het bestuur besloten om bezuinigingsmaatregelen 
op te leggen aan het schap, waarbij voor 2011 de focus ligt op de reductie van drie 
zwemlocaties, en bezuinigingen in het beheer en de bestuursadvisering. Voor 2012 en 
verder worden meer bezuinigingen nader verkend, waaronder de (on)mogelijkheden voor het 
bezuinigen op boerderij Zorgvrij en de beheerbijdrage aan de SAS. 
Gelet op het jaarlijks structurele tekort is het niet onwaarschijnlijk dat diep moet worden 
gesneden in de openbare toegankelijkheid van het gebied. Door het afsluiten van grote 
oppervlakten recreatiegebied kunnen de beheerkosten en vervangingsinvesteringen worden 
teruggebracht. Hiermee komt echter wel de doelstelling van het recreatieschap onder druk te 
staan. Een sterk verminderde toegankelijkheid en extensiever beheer zal leiden tot een 
minder aantrekkelijk recreatiegebied en daarmee minder bezoekersaantallen. 
 
Het exploitatietekort is ruim € 1.900.000,= lager dan in de begroting is opgevoerd, maar dat 
komt voornamelijk omdat er een aantal projecten niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd 
(steigers en bruggen; potstal Koningshoeve, Big Spotters Hill en renovatie infrastructuur). 
Het budget hiervoor schuift door naar 2011. Er is in 2010 minder onttrokken aan de reserves 
dan begroot, vooral wat betreft vervangingsinvesteringen. De lasten zijn in 2010 bijna 
1 miljoen euro lager dan in 2009. De baten zijn ten opzichte van 2009 ongeveer gelijk 
gebleven. 
 
In het verslag van bevindingen n.a.v. de controle van de jaarrekening 2010 wordt onder § 4.3 
een opmerking gemaakt over uitstaande leningen aan de NV Schiphol en Campina. De 
lening aan Schiphol wordt binnenkort geheel afgelost. De lening aan Campina is het gevolg 
van de regeling dat men bij het leveren van melk, automatisch aan de coöperatie leningen 
moet verstrekken. Met betrekking tot Campina betreft dit een drietal obligaties die tussen 
2018 en 2027 vervallen. De rente hierop is momenteel 3,7%. 
In het kader van het nieuwe treasurystatuut zal aan Campina worden verzocht om deze 
obligaties op te heffen. 
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Figuur 1: Ontwikkeling financiële situatie Spaarnwo ude (Oud) 
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Figuur 2: Financieel overzicht Spaarnwoude SGP 
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Figuur 3: Financieel overzicht Spaarnwoude SMG  
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