
Eind 2018 is besloten de visies van Het Twiske en Landschap Waterland 

te actualiseren. Veel van de eerder voorgenomen plannen zijn uitgevoerd 

en er liggen tal van nieuwe opgaven voor het gebied. Dit besluit heeft 

geleid tot een ambitiedocument. Het bestuur stelde op 25 juni het 

ambitiedocument vast, nadat eerder de gemeenteraden en provinciale 

staten hun zienswijze, hun mening hadden gegeven. De vaststelling 

ging gepaard met aanvullingen over de balans tussen natuur en 

recreatie, overnachtingen, evenementen en participatie.

Met het vaststellen van het ambitiedocument kan worden gestart 

met de uitwerking ervan: een meerjarenuitvoeringsprogramma. 

Dit uitvoeringsprogramma beschrijft de activiteiten van het 

recreatieschap en wordt afgestemd op prioriteiten, gemeentelijke 

planningen en regionale opgaven voor natuur, landschap en recreatie: 

de taken van het recreatieschap. Eind dit jaar wordt het programma 

voor vaststelling voorgelegd aan het bestuur.
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Klik hier voor achtergrondinformatie.

Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het in het afgelopen 

jaar gevoerde beleid en beheer. Ook is de begroting voor het 

volgende jaar vastgesteld. In de twee maanden voorafgaand aan 

de vaststelling konden de gemeenteraden en provinciale staten 

hun zienswijze geven. In een aantal zienswijzen werden zorgen 

uitgesproken over de effecten van de coronacrisis. De jaarrekening 

2019, de begrotingswijziging 2020 en de programmabegroting 2021 

werden ongewijzigd vastgesteld. De begrotingen voor Het Twiske en 

Landschap Waterland zijn dit jaar samengevoegd tot één begroting. 

Vaststelling financiële stukken voor 
Twiske-Waterland

Impact van corona
De ingrijpende maatregelen die het kabinet op 21 maart nam 

om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn ook in 

onze recreatiegebieden van kracht geworden. 

Op 4 april is in opdracht van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland besloten om Het Twiske tijdelijk af te sluiten voor 

gemotoriseerd verkeer. Deze maatregel is genomen, omdat  

bleek dat veel mensen zich niet hielden aan de  regel: ‘houd 

1,5 meter afstand van elkaar’ . Het publiek is over de afsluiting 

geïnformeerd via sociale media, (lokale) media, verschillende 

websites en matrixborden van de gemeenten. Vanaf 12 mei is 

Het Twiske weer open gesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Net als in veel andere recreatiegebieden waren ook in Het Twiske 

de toiletgebouwen en horeca gesloten. In Het Twiske is en wordt 

extra toezicht gehouden, vooral in de weekenden.

Door de coronamaatregelen werden niet alleen publiek en 

ondernemers getroffen. Ook het recreatieschap lijdt verlies door 

niet gerealiseerde inkomsten uit evenementen, verminderde 

inkomsten uit huur en erfpacht en lagere opbrengsten uit betaald 

parkeren. Voor recreatieschap Twiske-Waterland wordt dit verlies 

geschat op €230.000. 

Toch is ervoor gekozen om niet te bezuinigen op onderhoud en 

veiligheid van de gebieden. De verwachting is immers dat dit jaar 

juist meer gebruik zal worden gemaakt van de recreatiegebieden. 

En dan moet het er spic en span bij liggen.

In 2020 start een ecologisch onderzoek om zicht te krijgen op de 

actuele natuurwaarden: biodiversiteit in brede zin en doelsoorten 

(Natura 2000) van Het Twiske. Vervolgens wordt op basis van de 

resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek een ecologisch 

beheerplan gemaakt. In dit beheerplan worden beheer- en 

inrichtingsmaatregelen opgenomen om  de biodiversiteit in stand 

te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=2bb7f3ac-8bbc-42d1-b23d-27b6ea2a58f4&FoundIDs=&year=2020

