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PROCES KOERSDOCUMENT VISIE SPAARNWOUDE PARK 2040
Uitwerking van parkvisie tot uitvoeringsprogramma met gezonde meerjarenexploitatie



1. WAAR KOMEN WE VANDAAN; PARTICIPATIETRAJECT

Op 12 juli 2018 heeft het algemeen bestuur (AB) richtinggevend ingestemd met het visieproces voor 
Spaarnwoude Park 2040 en het inspiratie-ambitiedocument Spaarnwoude Park vrijgegeven voor vertaling 
binnen dat proces. Het AB heeft tevens de middelen herbevestigd voor de begeleiding van het proces, met 
het verzoek de uitputting van deze middelen te kunnen monitoren middels tussentijdse voortgangs-
rapportages. De tussentijdse voortgangsrapportages - waar de voorliggende er een van is - worden met 
name benut om het proces op inhoud en afstemming te kunnen volgen en zo nodig bij te stellen. 

Een belangrijk onderdeel van het traject is het met stakeholders invulling geven aan het participatietraject.

In het AB van 18 oktober 2018 heeft het AB ingestemd met het vrijgeven van de contourennotitie als 
voorloper van de visie op hoofdlijnen voor consultatie met raden en Staten die in de gemeenschappelijke 
regeling deelnemen. De contourennotitie fungeert als routeboek voor een goede uitwisseling op met name 
de ambities voor Spaarnwoude Park in het licht van de opgaven die er liggen voor het gebied en de 
stedenring daaromheen. In afwijking van de eerdere keuze voor consultatie per raads- en Statencommissie 
(rondje langs de velden) is gekozen voor consultatie op een gezamenlijke werkconferentie met raads- en 
Statenleden begin februari 2019.
 
Op 3 oktober en 14 november 2018 hebben er stakeholders-avonden onder begeleiding van het bureau 
IMA Identity matching plaatsgevonden, als opmaat naar het feitelijke participatietraject. Daarover werd in 
het AB van 13 december 2018 zowel mondeling als schriftelijk verslag gedaan. Met de inzet van bureau 
IMA is fase 0 afgesloten op commitment creëren (eerste deel avond 14 november). 

Onder begeleiding van het in participatie gespecialiseerde bureau SIR is het participatietraject gestart met 
de formering van een werkgroep uit de stakeholders (tweede deel avond 14 november). Op 28 november 
2018 is deze werkgroep bij elkaar gekomen om een participatieplan op te stellen, inclusief voorbereiding 
van de werkconferentie. 

Op 19 november 2018 is er een persbericht uitgegaan waarin de vernieuwing van het recreatiegebied is 
aangekondigd. In het persbericht is ook de geplande consultatie-conferentie ingeleid. 

Op 28 november 2018 heeft de zogeheten werkgroep stakeholders een participatieplan voor het visie-
traject gemaakt (bewoners, ondernemers en vrijwilligers uit de stakeholdersbijeenkomsten van oktober en 
november die zich hiervoor hebben opgegeven). 

In het AB van 13 december 2018 is het globale programma vrijgegeven van een op 6 februari 2019 in te 
plannen werkconferentie ‘De Speelruimte van Spaarnwoude Park’. Dit als beeldvormend en eerste 
oordeelsvormend moment voor raden- en Statenleden onder de noemer consultatie. 

Op 6 februari 2019 heeft deze werkconferentie inderdaad plaatsgevonden; goed bezocht door bewoners, 
ondernemers en vrijwilligers, raden- en Statenleden uit het gebied, uit de aangesloten gemeenten Velsen, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Aan speeltafels waar aan de hand 
van initiatieven de mogelijke spelregels voor Spaarnwoude Park zijn besproken schoven nog circa twintig 
extra deelnemers aan, zie verder de voortgangsrapportage in het AB van 9 mei 2019. 

Deze spelregels zijn om toe te passen verwerkt in het handelingsperspectief bij de visie op hoofdlijnen die 
in het AB van 11 juli 2019 voorligt.

Een AC+ (zie uitleg onder ‘waar staan we nu’) op 16 januari 2019 heeft samen met de in december 2018 
gevormde werkgroep stakeholders de werkconferentie mee helpen voorbereiden. De stakeholders hebben 
daarbij aangegeven welke thema’s zij belangrijk vinden voor doel en resultaat van het visietraject, waarop 
deze zijn verwerkt in de visie op hoofdlijnen.



2. WAAR STAAN WE NU

In het AB van 9 mei 2019  is met waardering kennisgenomen van de conceptvisie op hoofdlijnen 
(zogeheten 80% visie). In deze conceptvisie is het routeboek (de contourennotitie) aangevuld tot een 
lopend verhaal waarin de in de participatie- en consultatieperiode geschetste ontwikkelrichtingen een plek 
hebben gekregen. 

De inhoud van het verhaal wordt gevormd door aan de uitkomsten van de conferentie ook de uitkomsten 
van de participatie in brede zin te verbinden tussen de stakeholders onderling en stakeholders met AC+ 
leden (AC-leden plus de RO-medewerkers van provincie en gemeenten). Tevens zijn  de opbrengsten van 
de MRA-gebiedsateliers verwerkt.

In het verlengde van de bijdrage aan de werkconferentie op 6 februari 2019 heeft de werkgroep 
stakeholders op 24 april 2019 meegedacht en gespard over de belangrijkste aandachtpunten voor de visie 
op hoofdlijnen. De hier uit voortgekomen oriëntatie op de kerngebieden Oostpoort, Halfweg/Houtrak,  
Zorgvrij en de hoofdentree Spaarnwoude (rondom Snowworld) en hoogwaardige natuur compensatie en 
– versterking rondom onder meer de Vesting van Amsterdam en OerIJ is verwerkt in de visie op 
hoofdlijnen. 

In het AB van 9 mei 2019 is verder richtinggevend ingestemd met de vier pijlers  uit de doelenboom en de 
daaruit voortvloeiende ontwikkellijnen, met inbegrip van de methodiek van natuurcompensatie- en 
versterking en kavelpaspoorten voor wervende activiteiten. Een methodiek die nader wordt uitgewerkt met 
de deelnemers.

Hierbij is de werkwijze toegelicht om tot een ruimtelijk kader te komen met niet alleen de AC-leden, maar 
ook de AC+ leden. Waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de opbrengsten van de MRA-
gebiedsateliers en de visie op het landschap die vanuit de gemeente Amsterdam wordt ontwikkeld. Een 
werkwijze die kan resulteren in de inrichting van een zogeheten omgevingstafel.

In het AB van 11 juli 2019 ligt de visie op hoofdlijnen nogmaals voor, ditmaal voor vrijgave voor de op 6 
februari 2019 aangekondigde oordeels- en besluitvormende bijeenkomst met raden- en Statenleden aan 
het eind van de zomer van 2019 (naar verwachting medio september).

In de aanloop naar dit AB heeft er op 11 juni 2019 een AC+ plaatsgevonden met daarbij 
verkeersdeskundigen om met name in te zoomen op het zogeheten projectenboek en het daarbij 
behorende mengpaneel van natuur- en recreatieactiviteiten. 

Een verkenning die aansluitend op 20 juni 2019 ook met de werkgroep stakeholders heeft plaatsgevonden 
en die met de uitkomsten van de AC+ tot het scenario denken in het handelingsperspectief bij de visie op 
hoofdlijnen resulteert.

De werkgroep stakeholders heeft gereflecteerd op de visie op hoofdlijn door nog tips, suggesties en 
opmerkingen mee te geven in het schrijfproces naar het AB van 11 juli 2019 toe. Ze zien de tussentijdse 
denk- en sparringsresultaten van het participatietraject terug in de opbouw van de visie op hoofdlijnen 
waarbij ze nogmaals de vindbaarheid van het gebied hebben benoemd, ook digitaal en het vraagstuk van 
de evenementen in Spaarnwoude. De zorg daarover van met name bewoners (en omwonenden) vormt 
weliswaar onderdeel van een separaat traject evenementenbeleid, maar werd wel genoemd. 
Ondernemers leggen ook de nadruk op betere verbindingen met benutting van onder meer de poort 
Halfweg/ Houtrak (met een bepaalde vorm van OV), duidelijke toegangspoorten met een goed 
informatiebord, verblijfslocaties voor grotere groepen, het erfgoed op de kaart van de (MRA) toerist en 
uitbreiding en spreiding van recreatieve functies, waarbij ook ruimte is voor rust en natuur (met de 
bijbehorende voorzieningen in meubilair en bewegwijzering). Onderwerpen die in de visie op hoofdlijnen 
en het daarbij behorende handelingsperspectief een plek hebben gekregen, onder meer in het concept 
projectenboek (projectenopgave) en de scenario’s (mengpaneel). Voor de stakeholders is hoogwaardige 
natuur en de benutting daarvan als in de visie verwerkt belangrijk ook in bovenstaande opzichten, waarbij 
vogelweidegebied die nog niet tot de NNN behoort graag als hoogwaardige natuur wordt gezien. Ook een 



goede samenwerking tussen de deelnemers van het recreatieschap is vanuit de stakeholders een must; 
meer vanuit de stakeholders denken en handelen en daar de gemeentelijke en provinciale eisen op 
bijstellen. Het handelingsperspectief bij de visie op hoofdlijnen gaat hier nog specifiek op in, in het kader 
van de invulling van de omgevingstafel met stakeholders.

Verder is in de aanloop naar dit AB nader gesproken bestuurlijk (in aanwezigheid AC-leden)  per deelnemer 
en is de visie op hoofdlijnen besproken in een ambtelijk vooroverleg met medewerkers van de gemeente 
Amsterdam in het kader van visieontwikkeling in brede zin.

Aan de uitvoeringsparagraaf bij de visie is een globale plan economische analyse verbonden in het kader 
van het beoordelen van de financiële haalbaarheid. Deze maakt onderdeel uit van het 
handelingsperspectief bij de visie op hoofdlijnen.

Van visie (fase 1) naar uitvoering

De visie ligt in het AB van oktober 2019 voor voor vrijgave voor zienswijzen. Dit betreft een formele 
zienswijzenperiode in het kader van de gemeenschappelijke regeling. Gedurende deze zienswijzenperiode 
zetten de raden- en Statenleden feitelijk een ‘kop´ op de gedachtenvorming van de 6e februari. Het AB 
biedt een ´rondje langs de velden´ aan om per raad en Staten een presentatie en/of uitwisseling te geven, 
bijvoorbeeld in combinatie met een commissievergadering.

In de tussenliggende periode is de haalbaarheid van de visie verder uitgewerkt, zodat de in oktober 2019 
vrij te geven visie voorzien is van een uitvoeringsparagraaf op hoofdlijnen. De paragraaf zal de input 
leveren die nodig is als voorzet op de op de visie te actualiseren  jaarstukken waar onder de kadernota en 
meerjarenbegroting van het recreatieschap.



3. WAAR GAAN WE NAARTOE

Visie inclusief uitvoeringsparagraaf voor zienswijzen
De vrijgave voor zienswijzen door het AB op 17 oktober 2019 luidt een formele zienswijzenperiode in het 
kader van de gemeenschappelijke regeling die 12 weken kan beslaan. Een periode waarin ruimte is voor 
het ´rondje langs de velden´. In de uitvoeringsparagraaf is een doorwerking opgenomen naar de 
jaarstukken van het recreatieschap. Dit vanuit een financiële analyse op de visie op hoofdlijnen en de 
daarbij behorende scenario’s voor het handelingsperspectief bij de visie op hoofdlijnen.

Van visie (fase 1) naar uitvoering (fase 2)

Na de zienswijzenperiode volgt op basis van de nota van antwoord (op de zienswijzen):  

a. Vaststelling visie inclusief uitvoeringsparagraaf, waar onder doorwerking MJIP- en MJOP met 
financiering door AB;

b. Vaststelling uitgangspunten voor MJOP Recreatieschap door AB;
c. Formeel toesturen vastgestelde visie inclusief uitvoeringparagraaf door AB aan de deelnemers;
d. Publicatie op website.
Verwerking in de jaarstukken van het recreatieschap/ verwerking in de P&C-cyclus van de deelnemers.

Met het visietraject is een start gemaakt in 2018 onder het motto ‘Een visie die ook uitgevoerd wordt’. Fase 
2 zal dan ook met name gericht moeten zijn op het inrichten van de genoemde omgevingstafel, het 
opstellen van landschapsinrichtingsplannen voor de doorontwikkeling van kern- en deelgebieden aan die 
tafel en op basis van die plannen de invulling van kavelpaspoorten. Een tafel waaraan zowel de 
compensatie als versterking van de kwaliteit van de natuur middels de toepassing van de Wezenlijke 
Kenmerken en Waarden Natuur Netwerk Nederland de leidraad zal vormen. Een vorm van natuur- en 
landschapsontwikkeling onder de bedoeling van de nieuwe Omgevingswet per 2021 die overigens mee 
op kan lopen met de dialoog over een herijkte aansturing van het recreatieschap.

Over de verdere invulling van fase 2 volgt een voorstel in het AB van 12 december 2019.




