AMENDEMENT
Onderwerp: Visie Recreatiegebieden Geestmerambacht
Ingediend door: GroenLinks , Kleurrijk Langedijk
De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 6
oktober 2020
Constaterende dat:
- Het recreatieschap Geestmerambacht een concept Visie heeft
opgesteld waarin de verdienmogelijkheden centraal staan;
- De concept Visie op onderdelen strijdig is met de vigerende
Bestemmingsplannen;
- De concept Visie op punten strijdig is met het doel van de
Gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht1;
- In de concept Visie Recreatiegebied Geestmerambacht -model
Belevingen- gekozen wordt voor:
o 9 “ontwikkellocaties” waarbij de mogelijke ontwikkelingen niet
nader gespecificeerd zijn,
o 3 zonneweides en 1 locatie ten behoeve van de plaatsing (na
2030) van windmolens,
o 3 horeca-locaties bovenop de reeds bestaande 4 locaties,
o Uitbreiding (met 17 ha) en intensiever gebruik van het
evenemententerrein en
o 1 vakantiepark.
- Uit de prognoses/ bijlages bij de concept Visie -model Belevingenblijkt dat verwachte hogere (erf)pacht opbrengsten niet toereikend
zijn om het verschil tussen inkomsten en uitgaven van het
Recreatieschap te dichten.
o er resteert een jaarlijks tekort van € 480.000,
o de deelnemende gemeentes zijn gehouden dit tekort aan te
zuiveren.
-

Dit heeft tot gevolg dat de huidige jaarlijkse bijdrage van de
gemeentes per inwoner aan het recreatieschap stijgt van circa € 2,-naar € 4,40.

Overwegende dat:
- Uit het reacties van omwonenden en belangstellenden in
participatieproces bij het opstellen van de concept-Visie blijkt dat de
aantrekkingskracht en waardering voor de recreatiegebieden
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Artikel 3 Belang “Het binnen het samenwerkingsgebied bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot
stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hiermee is
afgestemd.”

-

-

-

Geestmerambacht vooral de rust, het groene karakter en de
afwisseling betreft;
De jaarlijkse tekorten teruggebracht kunnen worden door de
“investeringen en uitgaven in Ontwikkeling en Inrichting en
Bestuursadvisering” te schrappen;
Dit leidt tot een jaarlijkse structurele last voor de gemeenten
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk tezamen van circa
€1.100.000. Omgerekend is dit € 5,50 per inwoner uitgaande van
200.000 inwoners.
o De geprognosticeerde inkomsten in het model Belevingen
onzeker zijn en gebaseerd op veronderstellingen, aannames
en afhankelijkheid van derden waar de gemeente zelf geen/
weinig invloed op heeft;
o Dat bij tegenvallende opbrengsten de gemeenten gehouden
zijn de optredende tekorten alsnog aan te zuiveren. (eindrisico
is voor de gemeentes)
De voorgestelde investeringen (deels) gemeentelijke en/of regionale
wensen betreffen die niet primair passen bij de “Doelstelling van het
Recreatieschap”2 ,
o de hierdoor optredende stijging van beheerskosten leiden tot
hogere tekorten voor het recreatieschap.
De toename van inkomsten uit(erf)pacht en evenementen
gebaseerd is op aannames en niet als zekerheden kunnen worden
verkondigd.

Besluit:
1. Een zienswijze in te dienen op de concept Visie Recreatie-gebieden
Geestmerambacht 2030 gericht op:
a. Het vergroten van het draagvlak onder de inwoners van de
deelnemende gemeentes voor de natuur- en
recreatiegebieden in het Geestmerambacht, Park van Luna en
De Groene Loper;
b. Het voortbestaan en verdere ontplooiing en uitbreiding van
het Natuur Netwerk Nederland-gebied binnen het
recreatiegebied;
c. Voor wat betreft de recreatiegebieden Geestmerambacht
verder af te zien van doorontwikkeling van de in de concept
Visie gepresenteerde “verdienmodellen” waarbij in die Visie de
huidige reserves van het schap aangewend worden om (op
termijn) inkomsten door verpachting van gronden in de
recreatie-gebieden te genereren.
2. De bereidheid uit te spreken de jaarlijkse bijdrage van de gemeente
te verhogen naar het niveau van € 5,50 per inwoner onder
voorwaarde dat de huidige reserve positie (€ 4,5 miljoen) ook wordt
benut om eventuele fluctuaties in de opbrengsten uit evenementen,
(erf)pacht en andere inkomsten te compenseren.
3. Het bestuur van het Recreatieschap van deze zienswijze op de
hoogte te stellen.
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Doel van het Recreatieschap: “Het binnen het samenwerkingsgebied bevorderen van een evenwichtige
ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk
milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hiermee is afgestemd.”

4. Alle indieners van zienswijzen waaronder Stichting Kleimeer en de
Vogelwerkgroep Alkmaar te bedanken voor hun opbouwende en
onderbouwde inbreng.
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