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Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op 25 juni jl. werd 
het ambitiedocument vastgesteld. Het ambitiedocument is bij deze brief gevoegd. 
Aan het opstellen van het ambitiedocument ging een proces van inventariseren, evalueren en overleg vooraf. 
U hebt vervolgens allen van de gelegenheid gebruik gemaakt om uw zienswijze kenbaar te maken over het 
opgeleverde concept. In de bijgevoègde Nota van Antwoord zijn deze zienswijzen samengevat en beantwoord. 
Tevens is aangegeven op welke manier die zienswijzen zijn verwerkt. Tijdens de behandeling is door het 
bestuur nog een vijftal amendementen aangenomen en opgenomen in het nu vastgestelde Ambitiedocument. 
Daardoor is de visie/zijn de ambities nog scherper geformuleerd, overeenkomstig de beantwoording in de Nota 
van Antwoord. 

Over de uitvoering stelt het ambitiedocument: voor de inhoud en uitwerking van ambities is draagvlak gewenst. 
Participatie zal telkens aan bod moeten komen bij het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en actualiseren van 
het uitvoeringsprogramma. In die processen worden belanghebbenden zoals de belangenorganisaties van 
natuur, gebruikers, recreanten en ondernemers en de eigenaren van zakelijke rechten in het gebied betrokken. 
In die processen zullen zij zich ook zelf melden, willen mee doen en mee willen bepalen. De vorm, het 
participatieniveau en de intensiteit zullen afhankelijk zijn van het onderwerp, de stakeholders: ze zijn nader te 
bepalen. 
Het meerjarenuitvoeringsprogramma zal aan het bestuur worden voorgelegd in het najaar. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Recreatieschap Twiske-Waterland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Beemster, 
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het beheerbureau is gevestigd aan de Noorderlaaik 1 in 
Oostzaan. 

Recreatie Noord-Holland NV legt in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland recreatieve voorzieningen aan zoals fiets-, wandel- en 
vaarroutes en verzorgt het beheer en onderhoud van Groengebied Purmerland en recreatiegebied het Twiske. 


