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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Jaarrekening 2019 van het recreatieschap Spaarnwoude 

 

Nummer 2020/505931 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling BBOR 

Auteur Esterik, D.M. van 

Telefoonnummer 023-5113380 

Email dmesterik@haarlem.nl 

Kernboodschap Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 16 april  2020 
de jaarrekening 2019 voorlopig vastgesteld. 
Het is een bevoegdheid van de raad om een verklaring van geen bezwaar te geven 
ten aanzien van de jaarrekening 2019 van het recreatieschap. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-

juni/19:30/Recreatieschap-Spaarnwoude-jaarrekening-2018 

 

Besluit College 

d.d. 19 mei 2020 

 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

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 2019 van het Recreatieschap Spaarnwoude. 

 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Recreatieschap-Spaarnwoude-jaarrekening-2018
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/26-juni/19:30/Recreatieschap-Spaarnwoude-jaarrekening-2018
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1. Inleiding 
 
Het recreatiegebied Spaarnwoude beslaat grotendeels het groene gebied tussen de stedelijke zones 
van Zuid-Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, 
Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en de 
ontwikkeling van het gebied door middel van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 
Spaarnwoude. Het gebied is van groot belang voor Haarlem door de nabije ligging, groene karakter 
en de recreatieve mogelijkheden waar jaarlijks vele duizenden Haarlemmers gebruik van maken. 
 
Deelgebieden 
Het gebied van het recreatieschap wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie 
gebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en 
oudste gebied Spaarnwoude (SPW) en het Strategisch Groen Project (SGP). Dit laatste omvat onder 
meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en aansluitende groengebieden in 
de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied is Stichting Mainport en Groen (SMG), dit is een 
aangelegd groengebied rond Schiphol. 
 
Beoordeling jaarstukken 
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 16 april 2020 de jaarrekening 
2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de programmabegrotingen 2021 voorlopig vastgesteld. Het 
is een bevoegdheid van de gemeenteraad om jaarrekening, begrotingswijzigingen en 
programmabegrotingen van het recreatieschap te beoordelen. Voor de begrotingswijziging 2020 en 
de programmabegroting 2021, zie raadsstuk 2020/53356. De raad dient zijn verklaring van geen 
bezwaar dan wel zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude. 
 
Strategische context: Visie Spaarnwoude Park 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft in 2017 een aantal aanbevelingen gedaan voor de verbetering 
van de strategie, het financieel beheer en de uitvoerende organisatie van het recreatieschap 
Spaarnwoude. Eén van de aanbevelingen was het opstellen van een lange termijnvisie die tot dan toe 
ontbrak. Deze visie dient de basis te vormen voor het realiseren van een toekomstbestendig 
recreatiegebied. Uw raad heeft bij besluit van 27 februari 2020 op de conceptvisie een zienswijze 
ingediend over het inlopen van het achterstallig onderhoud en het vergroten van de biodiversiteit. 
Op 7 mei 2020 heeft het algemeen bestuur van het recreatieschap de ‘Visie Spaarnwoude Park 2040’ 
vastgesteld. Deze visie biedt een doorzicht op de toekomst van het recreatiegebied waarbij zowel 
wordt voorzien in behoud en evenwichtige ontwikkeling van de natuur- en cultuurhistorische 
waarden als in de groeiende recreatieve behoefte. Over de visie en over het in aansluiting hierop 
opgestelde Uitvoeringsprogramma wordt u apart door het recreatieschap geïnformeerd. 
 
 
2. Voorstel aan de raad 
Het college stelt de raad voor om een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de 
voorlopige jaarrekening 2019 van het recreatieschap Spaarnwoude. 
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3. Beoogd resultaat 
Na het geven van een verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad van Haarlem en de 
reacties van de andere participerende gemeenten en provincie, kan de jaarrekening 2019 definitief 
worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 
Spaarnwoude. 

 

4. Argumenten 
Sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke 
omgeving (Programma 4.1.1).  
De doelen van de gemeenschappelijke regeling c.q. het recreatieschap zijn: 

- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; 
- het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; 
- het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd. 

Het werkingsgebied van de regeling is gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. Het recreatiegebied 
begrenst een groot deel van de oostzijde van de gemeente Haarlem. Gezien de ligging en het gebruik 
van het gebied door de inwoners heeft Haarlem een direct maatschappelijk belang bij het realiseren 
van deze doelen en neemt om deze reden deel aan de gemeenschappelijke regeling. 
 
Financieel resultaat 2019 beter dan begroot 
De jaarrekening 2019 van Spaarnwoude voor alle deelgebieden samen sluit met een nadelig resultaat 
van € 62.000. Dit bedrag wordt ten laste van de reserves beheer en investeringen gebracht.  
In de begroting 2019 was voor Spaarnwoude in totaliteit een nadelig saldo van € 1.309.000  geraamd. 
Dit betekent een verbetering ten opzichte van de begroting met € 1.247.000. Deze verbetering kan 
als volgt worden uitgesplitst over de 3 deelgebieden Spaarnwoude, SGP en SMG: 

- Spaarnwoude: € 972.000 V (grootste deel incidenteel) 
- SGP:  € 175.000 V (incidenteel) 
- SMG:  € 100.000 V (incidenteel) 

   

 Deelgebied Spaarnwoude (SPW) 
Bij deelgebied Spaarnwoude is sprake van een overschot van € 107.000 (begroot tekort:  
€ 865.000). De verbetering van het resultaat met € 972.000 wordt onder andere veroorzaakt door 
vertraging in de uitvoering en financiële afwikkeling van een aantal projecten. Eén daarvan is het 
project Fort Liebrug. Voor het project verplaatsen veerpont de Opstapper zijn in verband met 
vertraging in 2019 nog geen kosten gemaakt. En ook het Landschapsplan Randstad 380KV is niet 
volledig uitgevoerd omdat eerst overeenstemming moest worden bereikt over de beheervergoeding. 
Deze projecten lopen door in 2020. Daarnaast is in 2019 een eenmalige vergoeding ontvangen van 
Droompark Buitenhuizen betreffende vakantiewoningen. 
 

 Deelgebied Strategisch Groen Project (SGP) 
Bij SGP is sprake van een voordelig saldo van € 266.000 terwijl een voordelig saldo van € 90.000 was 
begroot. De verbetering van het resultaat met € 175.000 wordt veroorzaakt doordat de beheerlasten 
van dit "jonge" gebied lager zijn dan is begroot volgens de normen. Naarmate het gebied ouder 
wordt zullen de beheerlasten stijgen. Daarnaast heeft de vertraging van het Landschapsplan 380KV 
Haarlemmermeer gezorgd voor een grote onderschrijding op de begroting, 
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 Deelgebied Stichting Mainport en Groen (SMG) 
Bij het deelgebied SMG is sprake van een nadelig  saldo van € 436.000 ten opzichte van een  begroot 
tekort van € 535.000. De verbetering van het resultaat met € 100.000 kan voornamelijk worden 
toegeschreven aan  lagere beheers- en onderhoudslasten omdat het gebied “jong” is. Net als bij SGP 
zullen de beheerlasten stijgen naarmate het gebied ouder wordt. 
 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 
- Risico’s bij de stand van de reserves van deelgebied SPW. 
In totaal zijn de reserves samen ten opzichte van 2018 met € 107.000 toegenomen. Op het eerste 
gezicht een mooi resultaat. Echter bedacht dient te worden dat de reserve beheer  in vergelijking 
met 2018 met ruim € 0,5 mln is afgenomen tot € 2,5 mln. Deze reserve dient, onder aftrek van het 
afgezonderde deel binnen het minimaal benodigde weerstandsvermogen, als buffer voor het 
opvangen van tegenvallers in de exploitatie. 
Als daarnaast rekening wordt gehouden met de voorgenomen onttrekkingen ten behoeve van het 
Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude (is ter informatie toegezonden) en de te verwachten nadelen 
in 2020 door de coronacrisis, is de buffer om tegenvallers op te kunnen vangen marginaal. In de 
raadsnota Begrotingswijzigingen 2020 en programmabegrotingen 2021 (2020/53356) wordt hier 
nader op ingegaan. 
 
- Kanttekening bij de accountantsverklaring  
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Echter door de accountant is 
geconstateerd dat de opvolging van een aantal eerder gedane aanbevelingen op het moment van 
controle van de jaarrekening 2019 nog niet tot uitvoering is gekomen. 
Deze aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de tijdigheid en compleetheid van de 
aanlevering van stukken, het formaliseren van aanpassingen in systemen en wetgeving en het 
formaliseren van de vorming en onderbouwing van de nieuwe voorziening groot onderhoud. Door 
uitvoeringsorganisatie RNH zijn de adviezen ter harte genomen en is een aanvang gemaakt met het 
opvolgen van de aanbevelingen. In haar reactie, zie bijlage 4,  geeft RNH nog een nadere toelichting 
op het ontstaan van enkele door de accountant geconstateerde tekortkomingen. 
  

6. Uitvoering 

Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap 

Spaarnwoude over het besluit van de raad. 

 

7. Bijlagen 

1. Jaarrekening Spaarnwoude 2019 

2. Infographic Spaarnwoude 

3. Aanbiedingsbrief bestuurssecretariaat recreatieschap Spaarnwoude 

4. Verslag bevindingen accountant op jaarrekening 2019 

5. Reactie van Recreatie Noord-Holland op verslag van bevindingen accountant 


