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Middenbeemster, 15 november 2011  

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Hierbij treft u de, in concept vastgestelde, actualisatie van het Recreatieplan Waterland 2011 aan. 
 
Het algemeen bestuur van Landschap Waterland (LW) heeft op 17 december 2009 besloten tot 
actualisatie van het Recreatieplan Waterland. Aan dit besluit lag de conclusie ten grondslag dat de 
Landschapsvisie en het Recreatieplan uit 2002 nog steeds een goede basis bieden voor o.a. de 
invulling van het uitvoeringsprogramma van Landschap Waterland en andere partijen. Verder is 
Landschap Waterland van mening dat deze visiedocumenten een lange houdbaarheidsdatum hebben.  
 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

Volgens het recreatieschap is een actualisatie van het Recreatieplan voldoende om de horizon voor de 
komende jaren scherp te krijgen en goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen die de doelstellingen 
van Landschap Waterland raken, zoals:  

• Taak Landschap Waterland bij instandhouding recreatieve voorzieningen; 

• Beoogd samengaan met Recreatieschap het Twiske; 

• Nieuwe bestuurlijke realiteit: draagvlak en financiering voor natuur door overheden wordt 
minder groot; 

• Dijkversterking Markermeer; 

• Beheerplannen Natura 2000 gebieden; 

• Inzetbaarheid nieuwe media voor informatieverstrekking.  
 
Daarnaast is het Recreatieplan 2002 met als tijdshorizon 2015 geëvalueerd en zijn de resultaten van 
het gevoerde beleid tussen 2002 en 2010 zichtbaar gemaakt. De kaarten in het Recreatieplan zijn 
aangepast aan de huidige werkgebieden van de verschillende onderscheiden organisaties en 
recreatieschappen, zodat overlappen en verschillen voor iedereen gemakkelijk zichtbaar zijn. 
 
Conform de bepalingen (artikel 19) in de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland is het 
geactualiseerde Recreatieplan Waterland 2011 u hierbij voor reactie toegezonden.  

 
Vanaf pagina 23 worden onderwerpen behandeld die (in meer of mindere mate) betrekking hebben op 
Beemster. Op pagina 57 staan projecten in voorbereiding en uitvoering. Hierbij staan geen projecten 
beschreven in gemeente Beemster. Dit is niet in relatie met de werkelijkheid. Op het 
uitvoeringsprogramma staan onderstaande projecten:  

- Verkenning fietsroute met verhaal: Des Beemsters: doorontwikkeling van het concept van GPS 
voorlichtingstoertochten voor gemotoriseerd vervoer naar de doelgroep van fietsers. 

- Tenminste één TOP in Beemster (Toeristisch overstappunt) 
- Rustpunten – 3 rustpunten in de gemeente Beemster  
- Exploitatie van het fort a/d Nekkerweg (welnesscentrum) – mei 2012 geopend 
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In een reactie zullen wij hier aandacht voor vragen en verzoeken dit aan te passen in het plan. 
 
 

Daarnaast zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten die plaatsvinden als 
- Controle wandelroutes – controle/schoonmaken markering en voorzieningen en waar nodig 

vervangen 
- Beheer/onderhoud fietsroutenetwerk die door de Beemster loopt 

Afgelopen jaar is één infopaneel vervangen in het kader van het fietsroutenetwerk in de 
Beemster (bekostigd door Landschap Waterland en Laag Holland) 

 
Op pagina 58 staan de projecten in ideeënfase. 
 
Projecten in ideeënfase 
‘’Projecten in ideeënfase’’ moet als volgt worden geïnterpreteerd. Deze projecten zijn interessant voor 
recreatie in het algemeen binnen het gebied van Landschap Waterland; er is nog niet duidelijk wie de 
trekker zal zijn. De projecten in de ideeënfase voor de Beemster zijn door de Beemster zelf 
aangedragen. Voor LW geldt dat, indien er zich mogelijkheden voordoen en het binnen de 
doelstellingen van het recreatieschap valt, het de kans biedt om een project naar voren te halen. Deze 
projecten moeten daarom worden gezien als projecten die een kans maken om uitgevoerd te worden. 
 
NB  

o Bij het uitvoeren van projecten vergoedt het recreatieschap altijd maar een deel van de 
kosten. Op dit moment zijn de middelen schaars en de mogelijkheden voor cofinanciering met 
bijvoorbeeld ILG subsidie Laag Holland is onduidelijk vanwege rijksbezuinigingen. 

 
In de reactiebrief, die bij dit advies als bijlage is opgenomen, zullen wij een aanvulling geven op de 
Projecten in ideeënfase. Dit betreft projecten waarbij we het water zowel in als om de gemeente 
Beemster in de toekomst beter willen benutten. Hierbij wordt nagedacht over daar waar mogelijk 
recreatief mede-gebruik van verschillende wateren. De ontsluiting van de verschillende forten van de 
Stelling van Amsterdam hoort hier zeker bij.   
 

Meetbare doelMeetbare doelMeetbare doelMeetbare doelstellingstellingstellingstelling    

- 
 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

- 
 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Formeel hebben wij drie maanden de tijd om op dit ontwerp te reageren. Het Recreatieschap heeft 
echter verzocht om graag z.s.m. te reageren (bij voorkeur voor 15 oktober) zodat ook de 
adviescommissie en het dagelijks bestuur hier kennis van kunnen nemen en er op kunnen reageren. 
Op deze manier is het mogelijk om nog in december van 2011 tot definitieve vaststelling over te 
kunnen gaan. 
 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

- 
 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Kennis te nemen van het Recreatieplan Waterland en in een brief aan Landschap Waterland, die bij 
dit advies als bijlage is opgenomen, aandacht vragen voor Beemster projecten die in het plan 
opgenomen horen te zijn.  
 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    

- 


