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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. 

 
De heer Buist heeft een onderwerp voor de rondvraag aan het einde van deze sessie. Hij heeft 

een vraagt over de situatie bij het zwembad Heerenduin 

 

Het woord is aan de aanwezige fracties.  

 

Mevrouw Kat (D66Velsen) geeft aan dat de doorontwikkeling van het recreatieschap 

Spaarnwoude geld kost. In de eerst aanbeveling gaat over de afweging tussen recreatie en 

natuur. De participantenbijdrage kan omhoog, daar zijn de meeste gemeentes niet blij mee. 

Het erfpacht loopt niet meer zo lang. Daar wringt ook de schoen. Er wordt gesproken over de 

rol van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur moet ook zijn verantwoording nemen. Al 

met al staat de fractie positief tegenover de aanbevelingen. Er valt een behoorlijke klus te 

klaren maar dat kan de gemeente Velsen niet alleen.  

 

De heer Verwoort (VVD) geeft aan dat de fractie zich herkent in de aanbevelingen die zijn 

gedaan. Er zijn hoofdbrekers waaronder de financiële situatie. Het is van belang dat het 

recreatieschap structureel gezond wordt. De wensen van het recreatieschap Spaarnwoude 

moeten tegen het licht gehouden worden. Het is best moeizaam op sturingsniveau 

overeenstemming te hebben. De wens voor een integrale visie wordt gedeeld, die moet er zijn 

op 1 januari 2019. Hoe wordt er gezorgd dat men gezamenlijk op één lijn komt.   

 

De heer Kappen (LGV) geeft aan dat het recreatieschap Spaarnwoude altijd een probleem zal 

hebben met onder andere de financiële situatie en alle omliggende gemeentes.  

 

De heer Korf (Velsen Lokaal) geeft aan dat het geen verkeerde aanbevelingen zijn maar 

vraagt zich af of de aanbevolen maatregelen het probleem op kunnen lossen. De positie van 

recreatieschap Spaarnwoude is de afgelopen jaren behoorlijk verzwakt. De provincie is zowel 

opdrachtgever als eigenaar van recreatieschap Spaarnwoude. Dit kan wrijving geven. Het is 

jammer dat de provincie buiten het onderzoek is gelaten. Er is onvoldoende blijk van 

strategische sturing. Hoe kan dat? En waarom wordt er in de aanbevelingen niet meer gericht 

op het generen van geld. Hoe kan recreatieschap Spaarnwoude weer financieel gezond 

gemaakt worden? De zorg over de integrale visie is terecht. Het is belangrijk dat die er komt.  

De hele opzet van de gemeenschappelijke regeling is weinig hoopvol en het is afwachten of 

deze maatregelen gaan helpen. Hij heeft een tekstuele opmerking over het raadsvoorstel.  



 

De heer Buist (SP) geeft aan dat de fractie zich kan vinden in de aanbevelingen. Het geeft 

geen garantie dat het dan goed komt. Hij is het met D66 eens dat het echt moeilijk is omdat 

men te maken heeft met zoveel gemeenten. Het is jammer dat we het altijd hebben over de  

financiële situatie of het onderhoud. Het is een prachtig gebied met heel veel mogelijkheden 

en  dat moet het doel blijven. Er zal een goed plan moeten komen om de financiële situatie 

beter te krijgen. Een toename van festivals is geen optie.  

 

Mevrouw Havik (PVDA) heeft het rapport gelezen als een messcherpe analyse. De fractie is 

al lang voorstander om de bijdrage van participanten te verhogen. In het rapport wordt het ook 

helder dat het niet duidelijk is waar het geld aan wordt uitgeven. De financiële verslaglegging 

moet glashelder worden en laat het geld gaan naar de primaire taak. Voor bestuurders is de 

scheiding van het recreatieschap en Spaarnwoude niet helder. De rollen zijn diffuus. De 

primaire taak is het onderhouden van het recreatieschap. De gemeenteraad van Velsen heeft 

een andere taak dan de andere gemeenten.  

 

Mevrouw Staats CDA) vindt het een goed rapport maar is ook geschrokken. Het 

recreatiegebied Spaarnwoude is een belangrijke trekpleister. Zij kan zich vinden in de  

aanbevelingen en in de vijf minuten versie. Het wordt tijd om meer in control te komen. De 

basisbeginselen moeten gaan groeien voor een toekomstgerichte aanpak. Een goede 

monitoring betekent ook evalueren. Wat als er andere spelers en andere belangen spelen, wat 

zou dat betekenen? Er moet een integrale visie worden opgesteld.  

 

Het woord is aan de portefeuillehouder mevrouw Baerveldt. Zij legt uit dat het recreatieschap 

alle grond bepacht maar dat de ondergrond van Staatsbosbeheer is. Dat maakt het ontwikkelen 

lastig. Daarnaast is er het algemeen bestuur. Die hebben hun eigen raden en eigen achterban. 

Zo is er bijzonder moeilijk overeenstemming te krijgen. Probeer ook  de lijnen als raden 

onderling scherper te krijgen. Het gebied heeft heel hard onderhoud nodig. Er is een nieuwe 

visie nodig. Die moet samen gaan met wat de provincie aan het doen is. Het is moeilijk om 

een evenwicht te vinden in het aantal evenementen. Er wordt ook hard gewerkt aan een 

investeringsplan. Men moet rekening houden met een forse verhoging van de bijdrage van de 

participanten. We zijn er met z’n allen van overtuigd dat het gebied ons veel waard is. Ook de 

stakeholders en burgers moeten betrokken worden. Het is beschamend dat er in het rapport 

staat dat het algemeen bestuur geen stap verder komt. De gemeenteraad krijgt jaarlijks de 

financiële stukken en op de integrale visie wordt teruggekomen.  

 

De voorzitter inventariseert bij de aanwezige fracties en concludeert dat het voorstel als 

hamerstuk naar de raadsvergadering van 30 november 2017 kan.  

 

De rondvraag wordt gehouden. De heer Buist (SP) vraagt of de wethouder op de hoogte is van 

het gedoe bij zwembad de Heerenduinen inzake het personeel en wat zij daar aan kan doen? 

Mevrouw Baerveldt geeft aan dat de personeelszaken van het zwembad niet haar portefeuille 

is. Zij bemoeit zich niet zozeer tussen zaken van de werkgever en werknemer.  

 

De voorzitter sluit de vergadering.  


