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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 beheersbureau 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. 
 

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling 
van Recreatieschap Twiske-Waterland 
 

 

 
 
Velsen-Zuid : 14 april 2017 
Uw kenmerk : -  
Ons kenmerk : U2017 BS kk 
Projectnummer : - 
Onderwerp : jaarstukken  
Bijlage(n) : 6 
Behandeld door : Henk Wijkhuisen telefoon 06 209 624 22 

 
 
Geachte leden van het college en de raden/Staten 
 
Hierbij zenden wij u conform de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland de 
jaarrekeningen 2016, de begrotingswijzigingen 2017 en de programmabegrotingen 2018 met het verzoek om 
binnen 2 maanden na dagtekening van deze brief eventuele bezwaren kenbaar te maken. Het dagelijks 
bestuur heeft de genoemde stukken in haar vergadering van 6 april 2017 voorlopig vastgesteld. Het 
algemeen bestuur zal in de vergadering van 29 juni 2017 besluiten over de definitieve vaststelling van de 
jaarstukken. 
 
Op woensdag 31 mei a.s. wordt er vanaf 19.30 uur een regionale raadsledenbijeenkomst voor 
gemeenschappelijke regelingen gehouden in het gemeentehuis van Landsmeer. Vertegenwoordigers van 
Recreatie Noord-Holland NV (RNH), de uitvoerder van het Recreatieschap Twiske-Waterland, kunt u hier 
bevragen op de jaarstukken en inhoudelijke onderwerpen met betrekking tot het recreatieschap. Maar 
uiteraard kunt u ook telefonisch of per mail contact opnemen met RNH. 
 
Na jaren van interen door de financiële crisis met bezuinigingen en tekorten heeft het onderdeel Twiske weer 
een plus; het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 92.701,- positief. Dit betekent dat het door het 
algemeen bestuur gestelde doel om per 1 januari 2018 zwarte cijfers te halen reeds is geslaagd. 
De afgelopen jaren is ook flink geïnvesteerd in groot onderhoud en vervanging van voorzieningen, zodat Het 
Twiske weer decennia meekan als hoogwaardig recreatiegebied. De inhaalslag zal naar verwachting in 2022 
volledig zijn afgerond. 
Voor 2017 is een extra evenement binnengehaald, Pleinvrees, waardoor ook voldaan is aan de wens van 
het algemeen bestuur om maximaal drie evenementen in het Twiske te hebben. Deze evenementen dragen 
in belangrijke mate bij aan het verdienmodel van het recreatiegebied. Naast Pleinvrees vindt het bekende 
Welcome to the Future plaats op het zgn. Evenemententerrein en in het voorseizoen het evenement 
Lentekabinet op het dagkampeerterrein. 
De algemene reserve levert voldoende op om het gebied duurzaam te beheren; deze reserve is vooral 
bedoeld voor het groot onderhoud en de vervangingen in de toekomst. Een deel van de reserve is nog een 
restant van de afkoopsom van het Rijk in 1995. Een groot deel van deze reserve zal dit jaar worden 
aangemerkt als voorziening voor het groot onderhoud en vervangingen. 
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Een lastig dossier is de erfpacht met Staatsbosbeheer. Deze loopt voor Het Twiske af in 2043. Beoogde 
ondernemers kunnen helaas dus geen zekerheid ontlenen aan hun investeringen en het sluiten van een 
hypotheek. Voor het aantrekken van ondernemers en daarmee het genereren van inkomsten is dit 
momenteel een groot probleem. Op diverse bestuurlijke niveaus wordt getracht hier een oplossing voor te 
vinden. 
 
Voor het onderdeel Landschap Waterland is het programma voor het grootste gedeelte uitgevoerd conform 
de begroting. De grootste uitdaging voor dit gebied is het meekoppelen van wandel- en fietspaden op de 
Markermeerdijk, die de komende jaren versterkt dient te worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland, 
 

 
 
Drs. H. Wijkhuisen 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 


