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Onderwerp: Reactie op Uitvoeringsprogramma 2020-2024 Recreatieschap Spaarnwoude

Geacht bestuur,
Met waardering hebben wij kennisgenomen van het Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park
2020-2024. Hierin wordt voor de korte en middellange termijn, de aanpak voor 17 deelprojecten
geschetst. Dit is in lijn met de recent vastgestelde visie op het recreatiegebied.
Met het uitvoeren van deze projecten worden de landschappelijke en natuurlijke waarden in het
gebied behouden en, waar mogelijk, ontwikkeld. Bovendien wordt het beheer voortaan op basis van
ecologische principes uitgevoerd. Dit vinden wij essentieel om de biodiversiteit kansen te geven.
De (fiets)bereikbaarheid en de spreiding van de recreatieve druk door het creëren van aantrekkelijke
ontvangst- en verblijfgebieden zijn projecten die voorrang krijgen in het uitvoeringsprogramma.
Immers, door de groei van het aantal inwoners in de metropoolregio wordt een toename van de
recreatieve druk voorzien die in goede banen moet worden geleid.
Verder wordt aan ondernemers de mogelijkheid geboden om binnen de gestelde kaders, gebouwen
te renoveren en een nieuwe functie te geven. Deze kunnen hierdoor nieuw elan krijgen en de
aantrekkelijkheid van het omliggende gebied vergroten. Omdat deze gebouwen in ondererfpacht
worden uitgegeven verminderen hierdoor de lasten voor het recreatieschap.
Het planmatig wegwerken van het achterstallig onderhoud, met name in deelgebied Spaarnwoude
(oud) vinden wij een randvoorwaarde voor het goed kunnen beheren en ontwikkelen van het gehele
recreatiegebied. Zowel door onze bestuurder in het recreatieschap als ambtelijk benadrukken wij
regelmatig de noodzaak van het aanpakken van het achterstallig onderhoud. Wij zijn dan ook
verheugd dat dit nu met voorrang en op systematische wijze gebeurt.
Vanwege de huidige coronacrisis en de hiermee samenhangende onzekere financiële
omstandigheden die ook voor het recreatieschap spelen, heeft uw bestuur ervoor gekozen om met
de voorbereiding van een deel van de projecten te beginnen. Het gaat hierbij om de 7 meest
kansrijke projecten die gewogen zijn op financiële haalbaarheid en onderlinge samenhang.
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Wij onderschrijven de keuze die u hierin hebt gemaakt, namelijk de planontwikkeling van
gebiedsconcepten en die voor de ontvangstgebieden. Daarnaast vindt de voorbereiding van het
ecologisch beheerplan en die van de vormgeving van NNN Dijkland doorgang, hetgeen belangrijk is
voor het behoud van de biodiversiteit.
Als eind 2021 de plannen voor de 7 projecten gereed zijn is er eveneens meer duidelijkheid over de
vorderingen in het wegwerken van het achterstallig onderhoud, de (financiële) gevolgen van de
coronacrisis en de governance structuur van de recreatieschappen. U stelt dat op dat moment een
gefundeerde keuze kan worden gemaakt omtrent de uitvoering van de genoemde projecten. Wij zijn
het hiermee eens maar hechten eraan om indien nodig, tussentijds op onderdelen te kunnen
bijsturen.
Wij wensen u succes met het treffen van de voorbereidingen van de projecten en het bepalen van de
koers in de huidige onzekere omstandigheden.
Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. C.M. Lenstra

drs. J. Wienen
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