
Op 25 juni stelde het bestuur haar ambities voor de komende jaren vast. Die ambities zijn nu 

uitgewerkt in een meerjarenuitvoeringsprogramma aan de hand van de drie hoofddoelen: 

meer biodiversiteit, het spreiden van toenemende recreatiedruk en een breder recreatief 

aanbod. Dit uitvoeringsprogramma met voorstellen en acties voor het hele beheergebied van 

het recreatieschap, wordt jaarlijks geëvalueerd en actueel gehouden om de ambities te kunnen 

verwezenlijken. Een belangrijke boodschap die het bestuur meegeeft, is: er moet een goede 

balans zijn tussen natuur en recreatie. Nu ook het uitvoeringsprogramma is vastgesteld, kan 

worden gestart met het uitwerken van projecten en het betrekken van de stakeholders daarbij. 

Oplevering klimpark Twiske

Bestuursmededeling
Voor raden en Staten - december 2020

Uitvoeringsprogramma 
ambitiedocument 
Twiske-Waterland vastgesteld

Klik hier voor achtergrondinformatie.

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 december 

ingestemd met de Najaarsnotitie 2020, het 

Jaarprogramma 2021 en de Kadernota 2022. 

In de Najaarsnotitie is aangegeven dat het 

jaarprogramma van 2020 nagenoeg conform 

planning en begroting is uitgevoerd. In de 

Najaarsnotitie is stilgestaan bij de impact 

van de coronacrisis en de daarmee gepaard 

gaande maatregelen en beperkingen. Met het 

Jaarprogramma 2021 geeft het recreatieschap 

inzicht in de geplande werkzaamheden en de te 

verwachte ontwikkelingen in het komende jaar.  

De meest recente ontwikkelingen en de uitwerking 

van het Uitvoeringsprogramma worden nog verwerkt 

in de begrotingswijziging die in mei 2021 wordt 

voorgelegd, samen met de programmabegroting 

2022. De Kadernota gaat in op de richtlijnen voor 

bedrijfsvoering en financiën in 2022. Daarin wordt 

ook een financieel perspectief geschetst voor de 

periode 2022-2026.

Financiën 

Effecten coronacrisis
De coronacrisis heeft grote invloed op 

onze samenleving. In het voorjaar zijn 

de evenementen niet doorgegaan en in 

de zomer was het juist extra druk in de 

recreatiegebieden en op de fiets-, wandel- 

en vaarroutes. De natuurlijke omgeving en 

de recreatiemogelijkheden waren gewilde 

bestemmingen nu vakantiereizen naar het 

buitenland niet mogelijk waren. Keerzijde 

van dit succes was, dat minder inkomsten zijn 

gegenereerd en meer kosten zijn gemaakt; 

geen inkomsten uit evenementen en meer 

kosten voor inzet extra toezicht en voor het 

opruimen van afval. Door coronamaatregelen 

hebben ook ‘onze’ horecaondernemers en 

evenementenorganisaties schade geleden. 

Zij zijn financieel tegemoet gekomen door 

gedeeltelijke verlaging van huur en erfpacht. 

Eind juli is het nieuwe klimpark opengegaan voor publiek. Het bestuur van recreatieschap 

Twiske-Waterland heeft ingestemd met de bouw van dit klimpark om het gebied nog 

aantrekkelijker te maken voor mensen, die van een sportieve uitdaging in de natuur 

houden. Vooraf werd een natuurtoets uitgevoerd en heeft een ecoloog de bouw begeleid. 

Het klimpark is gebouwd met duurzame materialen.  Het nieuwe klimpark draagt bij aan 

een breed recreatief aanbod en het vergroten van de naamsbekendheid van Het Twiske.

2021 2022
Jaarprogramma Kadernota

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=2bb7f3ac-8bbc-42d1-b23d-27b6ea2a58f4&FoundIDs=&year=2020
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=recreatienh&agendaid=f86f130d-4712-4680-b053-67a85236264d&FoundIDs=

