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Geachte raadsleden, geachte collegeleden,
Het algemeen bestuur heeft in de extra vergadering van 20januari 2021 ingestemd met de definitieve visie
Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 “parkenlint tussen stad en dorp” waarin de ambities voor de toekomst
van de gebieden Geestmerambacht, Park van Luna en de Groene Loper verwoord zijn. Onderdeel van de visie is een
leidraad voor de uitvoering die momenteel vertaald wordt in een uitvoeringsprogramma.
Hierbij bieden wij u deze definitieve visie ter goedkeuring aan. Uw goedkeuring ontvangen wij graag uiterlijk 29 april.
De conceptvisie stuurden wij u op 10juli 2020 toe. Wij hebben u daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze te
geven op de conceptvisie. In november 2020 hebben wij van alle drie de deelnemende gemeenten zienswijzen
ontvangen. Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 20januari 2021 de ontvangen zienswijzen behandeld
en besluiten genomen over de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in de definitieve visie. Als bijlage bij deze
brief ontvangt u het bestuursvoorstel voor definitieve vaststelling van de visie. In dit bestuursvoorstel wordt
inhoudelijk in gegaan op de punten uit de zienswijzen en wordt aangegeven op welke onderdelen de visie is
aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Onderdeel van het besluit is het vaststellen van een nota van
beantwoording van de via internet ontvangen reacties.
Op dit moment werkt het recreatieschap binnen de kaders van de visie aan een uitvoeringsprogramma. Het AB heeft
op 20januari het DB gemandateerd te besluiten over het uitvoeringsprogramma. De consequenties van het
uitvoeringsprogramma worden onderdeel van de begrotingscyclus en zullen u, voor zover op dat moment voldoende
uitgewerkt, bij de begrotingswijziging 2022 en de kadernota 2023 nader worden toegelicht.
Vervolgprocedure definitieve visie

1.

Februari 2021: toezending aan de gemeenteraden en colleges van B&W van Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk van de definitieve visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 ter goedkeuring.

II.

Februari-april 2021: goedkeuring door de deelnemers van de definitieve visie. Het recreatieschap ontvangt
een kopie van het genomen raadsbesluit uiterlijk 29 april.

Recreatieschap Geestmerambacht is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk. Beheerbureau
Geestmerambacht is gevestigd aan de Klaregroetweg 1 in Noord-Scharwoude.
Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

111.

Mei 2021: Na de ontvangen goedkeuring van de participanten volgt toezending ter informatie van de
definitieve visie aan de gemeenten Bergen en Schagen en aan de provincie Noord-Holland. Deze drie partijen
zijn via een subsidierelatie betrokken bij Recreatieschap Geestmerambacht.

IV.

April- mei 2021: Besluitvorming door het DB over vaststelling uitvoeringsprogramma. Informeren AB over DB
besluit en het volledige uitvoeringsprogramma met begroting.

V.

Mei 2021: Afschrift van het besluit en het uitvoeringsprogrammaprogramma met begroting toezenden aan
de deelnemers.

Het uitvoeringsprogramma bevat een overzicht van projecten en programmaonderdelen met een stappenplan voor de
uitvoering ervan. De projecten dragen bij aan het realiseren van de ambities van de visie. Ook in de uitwerking zal
participatie een belangrijke plek innemen. Samen met onder andere stakeholders en inwoners van de gemeenten,
ondernemers en verenigingen gaan het recreatieschap en de participerende gemeenten de uitwerking van de visie
oppakken.
Voor het volledige AB-voorstel met de besluitpunten, de bestuurlijke achtergrond en de onderbouwing verwijs ik u
naar de bijlage: Bestuursvoorstel AB Recreatieschap Geestmerambacht Vaststelling definitieve visie 20-01-2021 met
de daarbij horende bijlagen:
1.

Definitieve visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 -Geestmerambacht, Groene loper en Park van
Luna - "parkenlint tussen stad en dorp" -versie 1.9 20 januari 2021 (bijlage 1 bij voorstel) te downloaden via
•
onderstaande link

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zienswijze Alkmaar raadsvoorstel 29-10-2020 (bijlage 2a bij voorstel)
Zienswijze Alkmaar amendement 29-10-2020 (bijlage 2b bij voorstel)
Zienswijze Heerhugowaard raadsvoorstel 27-10-2020 (bijlage 2c bij voorstel)
Zienswijze Heerhugowaard amendement 27-10-2020 (bijlage 2d bij voorstel)
Zienswijze Langedijk raadsvoorstel 06-10-2020 (bijlage 2e bij voorstel)
Zienswijze Langedijk raadsbesluit 06-10-2020 (bijlage 2f bij voorstel)
Zienswijze Langedijk amendement 06-10-2020 (bijlage 2g bij voorstel)
Via internet ontvangen reacties van belangstellenden (bijlage 3a bij voorstel)
Nota van beantwoording internetreacties (bijlage 3b bij voorstel)

De visie is te downloaden via onderstaande link:
https://www.geestmerambacht.nl/over/visie-2030
De bijlage 'beleidsanalyse' waar in de visie naar wordt verwezen is te downloaden via de volgende link:
https://www.geestmerambacht.nl/media/recreatienoordholland/org/4/documents/samenvatting_bestaand_beleid_geestmerambacht_versie_13_juli_2020.pdf

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijk uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht

Voorzitter

