
 

     
Aan de participanten van de gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude: 
Gemeenteraden van Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en 
Velsen 
Provinciale Staten van Noord-Holland 

 
Velsen-Zuid: 19 augustus 2021 
Uw kenmerk: -- 
Ons kenmerk: U20210692 / ch 
Projectnummer: -- 
Onderwerp: Reactie op ontvangen zienswijzen financiële jaarstukken 
Bijlage(n): Overzicht zienswijzen met reactie 
Behandeld door: Kirsten van der Plas 
Contactgegevens: Telefoon 06 125 385 42  
 
Geachte leden van de raad of staten, 
 
Onlangs heeft u de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en programmabegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude in uw raad of Staten behandeld. Op 1 juli jongstleden zijn 
deze financiële stukken in de vergadering van het algemeen bestuur van het recreatieschap vastgesteld.  
 
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar door de coronacrisis en de negatieve effecten van de lockdown. Dit leidde in de 
zienswijzen tot verschillende reacties met betrekking tot de verwerking van het negatieve resultaat voor deelgebied 
SPW in de reserves. Het recreatieschap heeft besloten het negatieve resultaat op te vangen in de reserves en tevens 
een extra bestuurs-overleg in te lassen dit najaar, waarin de mogelijke samenvoeging van de begroting/reserves en 
het op peil brengen en houden van het weerstandsvermogen wordt besproken. Hiermee onderzoekt het 
recreatieschap naar oplossingen voor de kwetsbare financiële positie van deelgebied SPW. 
 
In de bijlage vindt u een overzicht van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten en de provincie, en de reactie 
van het recreatieschap hierop. Hierbij staat ook een reactie op de door u ingediende zienswijze. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude 

 
Elise Bos Eyssen 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland N.V. 

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem 
Genieweg 46a, Velsen-Zuid  
023 – 520 28 20 
info@recreatienoordholland.nl 
www.spaarnwoude.nl 
K.v.K. 34359324 

Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, 
Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. 
 
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden. 
 


