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Kernboodschap Zonder beleidswijziging komen de continuïteit en kwaliteit van het recreatieschap 

Spaarnwoude in gevaar. 

Uit het onderzoek blijkt dat het recreatieschap te maken heeft met een aantal 

problemen, waarvan de terugloop van de reserve beheer het meest in het oog 

springt. Voor de lange termijn is er nog geen oplossing voor de financiële situatie 

van het deelgebied Spaarnwoude oud. Hoewel de problemen worden erkend, 

dekken de door het AB ingezette maatregelen niet alle problemen van het 

recreatieschap. Er is bijvoorbeeld geen door alle participanten gedragen lange 

termijn visie voor het recreatiegebied, waarin een integrale afweging wordt 

gemaakt tussen natuur en recreatie en waarin het wenselijke niveau van beheer en 

onderhoud wordt bepaald. 

Wij hopen dat het rapport de raad meer inzicht geeft in het functioneren van het 

Recreatieschap Spaarnwoude. De aanbevelingen aan de raad zijn er op gericht de 

invulling en opvolging door het algemeen bestuur te bevorderen en de 

betrokkenheid van de raad te vergroten. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van de rekenkamercommissie in paragraaf 2 en over de wijze van 

agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. 

De rekenkamercommissie heeft de raad in januari 2017 over het voornemen tot dit 

onderzoek geïnformeerd (2017/054966) 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College 

d.d. …………. 
(wordt ingevuld door BMO) 

N.v.t. 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 
(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie, 

 

Besluit: 

 Het college opdracht te geven om zich in het AB maximaal in te zetten om 

de aanbevelingen uit het rapport op te volgen, in het bijzonder ten aanzien 

van de op te stellen integrale lange termijn visie en de praktische uitvoering 

daarvan. 

 Het college te vragen duidelijk te maken op welke wijze en op welke 

momenten de raad door het college zal worden betrokken bij de 

totstandkoming van de integrale lange termijn visie. 

 Als raad zelf een pro-actieve houding aan te nemen in dit proces en waar 

nodig samen te werken met de andere gemeenteraden en provinciale staten. 

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding  

De rekenkamercommissie heeft samen met de Randstedelijke Rekenkamer en de 

rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functioneren van recreatieschap 

Spaarnwoude. 

Het rapport omvat bevindingen t.a.v. de financiële situatie, de governance, de problemen, 

maatregelen en uitvoering van de maatregelen en de gemeenschappelijke regeling zelf. Ten 

aanzien van die punten zijn ook gezamenlijke aanbevelingen geformuleerd. 

 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn gericht aan het Algemeen Bestuur (AB) 

van Recreatieschap Spaarnwoude. De reactie van het AB en ons nawoord vindt u vanaf 

bladzijde 12 van het rapport. 

Ook de betrokken gemeenteraden en de provinciale staten hebben een rol bij het 

recreatieschap Spaarnwoude, zij het op afstand. Om die reden doen wij ook aan de raad enige 

aanbevelingen. 

 

2. Voorstel aan de raad 

De rekenkamercommissie stelt de raad voor: 

 Het college de opdracht te geven om zich in het AB maximaal in te zetten om de 

aanbevelingen uit het rapport op te volgen, in het bijzonder ten aanzien van de op te 

stellen integrale lange termijn visie en de praktische uitvoering daarvan. 

 Het college te vragen duidelijk te maken op welke wijze en op welke momenten de 

raad zal worden betrokken bij de totstandkoming van de integrale lange termijn visie. 

 Als raad zelf een pro-actieve houding aan te nemen in dit proces en waar nodig 

samen te werken met de andere gemeenteraden en provinciale staten. 

 

3. Beoogd resultaat 

Te komen tot een gedragen lange termijn visie ten behoeve van de continuïteit van het 

Recreatieschap Spaarnwoude. 

 

4. Argumenten 

1.Visie voor behoud van groen voor recreatie  

Een gedragen lange termijn visie is noodzakelijk voor de continuïteit van het recreatieschap.  

  

2. Financiën 

De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Haarlem aan het Recreatieschap Spaarnwoude 

bedraagt ongeveer € 400.000,-(2016), 13 a 14% van de participantenbijdragen. Dit bedrag 

kan op termijn substantieel toenemen als de exploitatie van het recreatieschap niet langer kan 

worden gedekt uit de reserves. De op te stellen lange termijn visie is het startpunt voor een 

meerjarige programmering van onderhoud en beheer en daaruit voortvloeiende 

financieringsbehoefte. 

 

3. Communicatie&Participatie:  

 Het rapport is gepresenteerd op conferentie ‘Recreatiegebieden in Noord-Holland 

"recreëren in 2050" op 20 september 2017, waaraan alle raadsleden kunnen 

deelnemen. 

 Het AB geeft aan een plan op te stellen voor het betrekken van stakeholders. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

 Zonder beleidswijziging komen de continuïteit en kwaliteit van het recreatieschap in 

gevaar. Dit heeft negatieve gevolgen voor de inwoners van Haarlem, een gemeente 

met relatief weinig groen voor recreatie binnen de gemeentegrenzen. 

 De op te stellen lange termijn visie moet gedragen zijn door alle participanten. De 

praktische uitvoering van het lopende Programma Duurzaam Spaarnwoude is o.a. 

gehinderd door verschillen van inzicht die zich pas tijdens de uitvoering voordeden. 

 De huidige programmabegroting van de gemeente Haarlem houdt geen rekening met 

een eventuele hogere participantenbijdragen. 

 

Afgestemde en actieve inzet van het college, daarin gevoed door de raad, is gewenst. 

 

6. Uitvoering 

Het Algemeen Bestuur is met diverse aandachtspunten bezig en zal naar verwachting op 20 

september meer zicht bieden op het vervolgtraject. 

 

7. Bijlagen 

Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude, september 2017  


