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Voorwoord

Beweging

Dit verslag schetst een beeld van een periode die de boeken in zal
gaan als het jaar dat Recreatie Noord-Holland de koers wijzigde.
Een nieuwe (toen nog concept-) strategie luidde deze wijziging in,
de zoektocht naar een nieuwe kapitein op het schip was een onvermijdelijk gevolg. Pas in de laatste week van 2016 kwam ik in beeld
om deze functie te vervullen. We kunnen dus wel stellen dat dit verslag gaat over een periode waarin ik op geen enkele wijze betrokken
was bij Recreatie Noord-Holland.
Desalniettemin aan mij als directeur de schone taak dit verslag in te
leiden. En dat doe ik met plezier, want ik ben er trots op dat ik deze
mooie organisatie mag begeleiden in die koerswijziging. Hier werken gemotiveerde en kundige mensen, met een enorm hart voor de
zaak. Ons product, ‘recreatie in het groen’, is belangrijker dan ooit.
Belangrijk voor gezondheid en welzijn van alle mensen. En daarmee
belangrijk voor samenleving en economie. Want hoe meer we naar
buiten trekken, weg van beeldschermen en luchtcirculatiesystemen,
hoe beter we ons voelen en hoe meer we presteren.
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Net als de groene gebieden waarin wij recreëren, zijn wij altijd in beweging. Stilstand is immers achteruitgang. Dat weet de natuur ook.
Van immobiel lijkende bomen tot het kleinste leven in de grond: er
gebeurt van alles in de recreatiegebieden. Ook in de kantoren van
waaruit bestuur, beheer en ontwikkeling van deze gebieden wordt
geregeld.

Recreatie Noord-Holland zit absoluut niet stil. Als adviseur van de
recreatieschappen, als leverancier van routenetwerken en toezichthouders, als ontwikkelaar en projectbegeleider van recreatieve
infrastructuren: onze beweging brengt de recreant in beweging en
vooral ook andersom. Dat is maar goed ook, want recreatie én de
natuur waarin deze plaatsvindt zijn twee perpetuum mobile’s die vooral
hand-in-hand toekomstbestendig zijn.
Tot ziens in één van de recreatiegebieden!
Jos Gilliam
directeur
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DIT IS RECREATIE NOORD-HOLLAND
Recreatie Noord-Holland (RNH) is gespecialiseerd in
recreatie in het groen. Ooit ontstaan als provinciaal
bureau, is RNH in 2004 als zelfstandig dienstverlener
verder gegaan als dé organisatie die zorgt voor een
breed en gevarieerd aanbod van recreatieve activiteiten in een groene omgeving. Duurzaamheid staat
centraal: een goede balans tussen natuur en recreatie
komt de totale kwaliteit van de omgeving ten goede.
Onze kerntaken bestaan uit bestuursadvisering, gebiedsontwikkeling en –beheer, en veiligheidsbeleving.
(BESTUURS)ADVISERING

Wij adviseren publieke én private partijen over hoe
zij de openbare groene ruimte het meest duurzaam,
efficiënt en effectief kunnen inzetten voor recreatieen natuurbeleving. Onze gesprekspartners zijn bijvoorbeeld besturen van recreatieschappen,
gemeenteambtenaren, horecaondernemers en
festivalorganisatoren. Met name de besturen van
de recreatieschappen Spaarnwoude, Groengebied
Amstelland, Twiske-Waterland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht maken intensief
gebruik van onze ervaring en expertise. Als uitvoeringsorganisatie zien we erop toe dat de bestuurders
inhoudelijk voldoende zijn geïnformeerd om tot
weloverwogen besluiten te komen en bereiden wij
hun vergaderingen voor. Onze cijfermatige onderbouwing is daarbij essentieel.* Tenslotte levert het
bestuurssecretariaat van Recreatie Noord-Holland de
benodigde secretariële ondersteuning.
* 	Voor meer informatie verwijzen wij naar de jaarrekeningen van
genoemde recreatieschappen. Deze zijn bij ons op te vragen of te
raadplegen op de website van het betreffende recreatieschap.
GEBIEDSBEHEER EN -ONTWIKKELING

Wij beheren de recreatieschappen Spaarnwoude,

4

Verslag RNH

VEILIGHEIDSBELEVING

De openbare ruimte is van ons allemaal. Veilige toegang tot en dito verblijf in recreatiegebieden maken
dat zoveel mogelijk verschillende mensen, in alle jaargetijden en door in- of ontspanning, optimaal kunnen
genieten van de gemeenschappelijke groene ruimte.
De toezichthouders van Recreatie Noord-Holland
waken hierover.

AANZET TOT EEN NIEUWE RICHTING
RNH kreeg in 2016 te maken met een directiewisseling. Na twaalf jaar eindverantwoordelijk te zijn geweest is Jan Hylkema teruggetreden als directeur. Ter
overbrugging heeft commissaris Rob Post tijdelijk de
rol van gedelegeerd bestuurder vervuld. Per 1 maart

IN MEMORIAM TJEERD TALSMA
Op 1 november 2016 bereikte ons het droevige
bericht dat Tjeerd Talsma na een kort ziekbed
is overleden. Hij was als gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland voorzitter van enkele
schapsbesturen. Met hem verloren wij een gedreven bestuurder met oprechte belangstelling voor mens en natuur.

2017 is Jos Gilliam benoemd als statutair directeur.
In 2016 is begonnen met het formuleren van een
nieuwe ondernemingsstrategie. De raad van commissarissen was nauw bij dit proces betrokken en ook de
aandeelhouder heeft laten weten met belangstelling
kennis te willen nemen van het eindresultaat. Onder
begeleiding van drie mt-leden is in mei een conceptstrategie opgesteld. Dit concept, mede gebaseerd op
een uitgebreide consultatie van medewerkers en een
gedeeld verlangen van het managementteam, zal voor
de zomer van 2017 definitief worden vastgesteld.

BELEID 2016: SPEERPUNTEN EN KEUZES
Als beheerder van de gemeenschappelijke groene
ruimte kiest Recreatie Noord-Holland nadrukkelijk
voor een positionering midden in de maatschappij.
We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en leggen de nadruk op thema’s en activiteiten
die enerzijds passen bij onze groene werkomgeving,
maar ook bij onze taak om de medemens (als opdrachtnemer of als recreant) bij deze omgeving te
betrekken en/of hierin wegwijs te maken.
TOEZICHTBUREAU

Het toezichtbureau van RNH is een graag geziene
partner als het gaat om toezicht en handhaving.
Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en opgeleid tot
‘gastheer in de gebieden’. Deze rol past hen en ons
dusdanig goed, dat het leveren van toezicht voor
andere opdrachtgevers dan de recreatieschappen
een belangrijk onderdeel van onze propositie is
geworden. In 2016 heeft deze dienst zich verder ontwikkeld, met opdrachten voor de recreatieschappen
als ook voor andere organisaties:
Voor de recreatieschappen is het toezicht in de
Tuinen van West en bij vele evenementen uitgebreid. Twee collega’s zijn tegenwoordig specifiek
aangesteld als terreinregisseur bij evenementen.
>
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Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer in
de breedste zin des woords (onderhoud van het gebied, publiekscommunicatie, financieel beheer, etc.).
Tevens worden wij regelmatig ingehuurd door andere (semi-)publieke organisaties om hen bij te staan in
beheertaken. Bovendien ontwikkelen wij projecten
in de groene openbare ruimte. Onze expertise reikt
aanzienlijk verder dan de tekentafel. Van concept, via
realisatie, tot exploitatie, en van brug tot ruiterpad of
evenemententerrein: wij hebben er ervaring mee.
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Zij zien erop toe dat afspraken met huurders van
de terreinen zorgvuldig worden gemaakt én nageleefd.
Veel collega-terreinbeherende organisaties
maken inmiddels regelmatig gebruik van onze
diensten op het gebied van toezicht. In 2016 is de
samenwerking met Staatsbosbeheer goed van de
grond gekomen. Maakte eerst alleen Groenservice
Zuid-Holland gebruik van onze diensten, later waren wij ook werkzaam in Elswout (Overveen),
’t Gooi en Nieuw Vennep.
Ook staat samenwerking met soortgelijke organisaties hoog in ons vaandel. RNH participeert
actief in de handhavingsacties die vanuit de
samenwerkende terreinbeherende organisaties in
Noord-Holland zijn opgezet. In het voorjaar is er
gehandhaafd op loslopende honden, in het najaar
was er sprake van intensiever gezamenlijk toezicht
op mountainbikers. Deze samenwerking met
Landschap Noord-Holland, Goois Natuurreservaat,
PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Waternet, Het Amsterdamse Bos, Recreatieschap
Westfriesland en Recreatie Midden-Nederland
(Plassenschap Loosdrecht) werpt zijn vruchten af
en wordt van harte ondersteund door provincie
Noord-Holland.
ROUTEBUREAU

De vraag naar routes en met name routenetwerken is
de afgelopen jaren flink gegroeid. Was RNH al sinds
de beginjaren dé partner voor het laten onderhouden van wandel- fiets-, vaar- en ruiterpaden, de toenemende vraag naar knooppuntennetwerken brengt
geheel andersoortige uitdagingen met zich mee.
De naamsbekendheid en de opdrachtenportefeuille
van het routebureau van RNH groeit en doet recht
aan de expertise die wij op dit gebied in huis hebben.
Fietsen

	Het kalenderjaar 2016 stond in het teken van beheer
en onderhoud van de fietsknooppuntnetwerken
Laag Holland, IJmond, Amstelland en Meerlanden.
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In alle netwerken zijn kleine wijzigingen aangebracht, veelal als gevolg van nieuw aangelegde
fietspaden. Het onderhoud aan de bebording is aan
verschillende werkvoorzieningschappen uitbesteed.
Samen met het Fietsplatform is begonnen aan de
voorbereidingen om de bewegwijzering van de
langeafstand-fietsroutes te vernieuwen. Dit zal de
komende jaren gefaseerd worden uitgevoerd.
Wandelen

	In 2016 zijn honderden kilometers nieuw wandelnetwerk gerealiseerd. De netwerken Laag Holland,
Regio Alkmaar en Midden-Kennemerland zijn
begin 2016 ingericht opgeleverd. In de loop van
het jaar is gestart met de inrichting van Kop van
Noord-Holland en Gooi en Vechtstreek. Bovendien
hebben wij op verzoek van de provincie een raming opgesteld van de kosten om heel NoordHolland van een wandelnetwerk te voorzien.
	De tienjarige beheeropdracht voor het NoordHollandpad verliep in 2016 en is meteen vervolgd
met een provinciale vijfjarige vervolgopdracht.
Onderhoud aan routevoorzieningen, maaibeheer
en consumentenloket voor dit langeafstandwandelpad wordt uitgevoerd in samenwerking met collega-terreinbeheerder Landschap
Noord-Holland. Om de gedeelde ambitie om dit
pad qua populariteit te laten uitgroeien tot het
Pieterpad van de provincie Noord-Holland, is begin

De vraag naar roeid
routes is flink geg

Verslag RNH

Varen

	RNH heeft in 2016 substantieel bijgedragen aan
de provinciale Visie op waterrecreatie 2030. Bovendien
zijn we begonnen met voorbereidingen voor de
realisatie van de sloepennetwerken Noord-Holland
noord en Zuid-Kennemerland. In navolging van
de sloepennetwerken Laag Holland en Gooi en
Vechtstreek, is gestart met de inrichting van het
sloepennetwerk Amsterdam-Amstelland en
het vaarnetwerk Eilandspolder, die beide in het
voorjaar van 2017 zijn opgeleverd. In de daaropvolgende zomer worden bovendien vier nieuwe
aanlegplaatsen voor vaartuigen langs de
Schermerringvaart opgeleverd.
T
 oeristische overstappunten
	De toeristische overstappunten (TOP’s) in Laag
Holland zijn in 2016 voor het derde achtereenvolgende jaar bij RNH in beheer en onderhoud.
Bovendien komen er TOP’s bij: in de regio Amstelland-Meerlanden (oplevering eerste kwartaal
2017); de opdrachten voor Westfriesland, Kop van
Noord-Holland en Alkmaar zijn gedurende het
kalenderjaar 2016 verstrekt.
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Als gedelegeerd opdrachtgever besteedt RNH namens de recreatieschappen veel werk uit aan onder
andere leveranciers, aannemers, accountants en adviesbureaus. Hierbij wordt veelvuldig samengewerkt
met de volgende bedrijven en organisaties:
S
 ociale werkvoorzieningsbedrijven
	In alle recreatiegebieden worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet: via detachering,
via aanbestedingen en via rechtstreekse onder-

houdsopdrachten. In totaal gaat het naar schatting
om 45 personen, ofwel veertigduizend werkuren.
Samenwerking met vrijwilligers
	De circa vijfhonderd vrijwilligers waarmee RNH
samenwerkt zijn voor circa 80 procent georganiseerd in een stichting, vereniging of werkgroep.
Bovendien is er een groeiende groep die frequent
en onder onze directe aansturing werk levert voor
de recreatieschappen.
Samenwerking met scholen

	Door scholen aan te bieden om met groepen leerlingen maatschappelijke stages te vervullen in het
groen, faciliteert RNH de recreatieschappen in het
nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waren deze stages aanvankelijk verplicht,
tegenwoordig hebben zij een facultatief karakter.
Dit heeft geleid tot een daling van het aantal deelnemende scholen en leerlingen. Niettemin wisten
drie scholen met in totaal zo’n 225 leerlingen zich
in 2016 nuttig te maken in Spaarnwoude, Het
Twiske en Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

2016: BEDRIJFSVOERING
Buitenwereld en interne organisatie hebben doorlopend invloed op elkaar. De economische crisis in
Nederland lijkt bezworen, bestedingen en arbeidsmarkt trekken aan. De noodzaak van nieuwe
strategie, medewerkers en systemen hebben vanzelfsprekend hun weerslag op de interne bedrijfsvoering
gehad.
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2017 een marketing-communicatieplan opgesteld.
	Ten slotte is ook het aantal provinciale boerenlandpaden sterk gegroeid. De honderdste kilometer
werd in april gevierd, en aan het eind van het jaar
stond de teller op honderdtien kilometer.

PERSONEEL

In 2016 heeft RNH weer enkele nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Er zijn in dit jaar vijf medewerkers
uit dienst gegaan en vier in dienst getreden. Het
verzuimpercentage is licht gedaald naar 4,8 procent,
dit was in 2015 nog 5,6 procent. Ook de verzuimfrequentie is iets afgenomen: van 1,4 naar 1,3.
>
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AUTOMATISERING

Met de aanschaf van twee softwarepakketten is flink
geïnvesteerd in automatisering. Synergy Enterprise
bundelt en stroomlijnt processen op het gebied van
CRM, HRM en financiën. Het geografisch beheer en
de digitalisatie van groengebieden zijn zeer geholpen
met het programma Geovisia.
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FINANCIEEL RESULTAAT

Ten opzichte van vorige jaren laat 2016 een opvallende verslechtering van het financieel resultaat zien. Dit
is het gevolg van een aantal onvoorziene incidentele
kosten die voortkomen uit de directiewisseling, een
restitutie aan Spaarnwoude vanwege een budgetoverschrijding in 2015, en het opnemen van een
voorziening voor ww-verplichtingen (RNH is eigenrisicodrager). Het totaal van deze incidentele kosten
bedraagt 630.000 euro. Hierdoor is het resultaat
550.000 euro negatief.
Zonder genoemde incidentele kosten zou het resultaat 80.000 euro positief zijn geweest, 120.000 euro
minder dan begroot (200.000 euro). Dit wordt enerzijds verklaard uit de intern gerichte inspanningen
die zijn verricht ten behoeve van het strategietraject
en de directiewisseling, waardoor minder declarabele
uren werden gemaakt. Anderzijds waren er langdurig zieken waardoor externen moesten worden
ingehuurd.
VENNOOTSCHAPSBELASTING

Op 1 januari 2016 is de nieuwe Wet Modernisering

Vennootschapsbelastingplicht Overheidsondernemingen van
kracht geworden. Recreatie Noord-Holland heeft de
gevolgen voor de vennootschapsbelasting geïnventariseerd. Hierbij is tevens gekeken naar de relatie met,
en positie ten opzichte van de recreatieschappen.
Naar verwachting zal RNH gebruik kunnen maken
van één van de vrijstellingen. Dit wordt momenteel
besproken met de Belastingdienst.
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DE WERELD OM ONS HEEN
Vanzelfsprekend staat Recreatie Noord-Holland niet
op zichzelf en maken ook wij deel uit van de wereld
om ons heen. Deze wereld is continu in beweging
en dat leidt soms tot veranderingen die kansen
én bedreigingen voor onze organisatie met zich
meebrengen. Maar liefst 92 procent van onze omzet
komt voort uit de beheeropdracht van vijf grote
recreatieschappen in Noord-Holland: Spaarnwoude,
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht,
Groengebied Amstelland en Twiske-Waterland.
Natuurnetwerk Nederland, de eigendomsverhoudingen binnen de Metropoolregio Amsterdam, de
toekomst van de recreatieschappen en de rol van
de provincie als aandeelhouder zijn (mogelijk) van
grote invloed op het te voeren schapsbeleid. Ze zijn
daarom nadrukkelijk onderwerp van overleg tussen
de (vice-) voorzitters van de recreatieschappen en de
provincie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland
ondersteunt deze overleggen met raad en daad.
NATUURNETWERK NEDERLAND

Vrijwel alle recreatiegebieden in Noord-Holland
hebben te maken met het Natuurnetwerk Nederland
(NNN). Dit netwerk is in de plaats gekomen van
de Ecologische Hoofdstructuur en bedoeld om de
diversiteit van planten, dieren en micro-organismen
(de biodiversiteit) te behouden. Dat gebeurt door gebieden met belangrijke en kwetsbare natuurwaarden
te vergroten en met elkaar te verbinden. Veel van de
recreatiegebieden die RNH bedient maken deel uit
van dit netwerk. Recreatief gebruik gaat vaak samen
met de ontwikkeling en instandhouding van natuurwaarden. Ons beheer is gericht op het vinden van de
juiste balans tussen recreatie en natuur. In 2014 is de
verantwoordelijkheid voor de NNN verschoven van de
rijksoverheid naar de provincies en is de bescherming
van natuurwaarden in provinciale verordeningen
geregeld. De regelgeving staat intensief recreatief
gebruik en een duurzaam beheer van de recreatiegebieden mogelijk in de weg. Om die reden heb-
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ben de bestuurders van de recreatieschappen de
provincie verzocht haar regelgeving te toetsen aan
de praktijk, en de consequenties ervan inzichtelijk
te maken. Hiertoe is een onderzoeksproject gestart
waarbij RNH namens de recreatieschappen inhoudelijk is betrokken. De resultaten van het onderzoek en
de oplossingsrichtingen worden in de loop van 2017
verwacht.
PROVINCIALE STATEN

Op 12 december 2016 hebben de Provinciale Staten
van Noord-Holland de motie Toekomst Recreatieschappen in het Metropolitane Landschap aangenomen.
Hierin wordt onder andere overwogen of de gemeenschappelijke regelingen waarin de recreatieschappen
zich hebben georganiseerd aan modernisering toe
zijn. Bovendien zou een strakker omgevingsmanagement moeten leiden tot een grotere betrokkenheid
bij de groene recreatiegebieden van inwoners, gebruikers en ondernemers.
Tenslotte is het in dit kader relevant om te benoemen
dat Provinciale Staten, in reactie op het NNN-beleid
van de provincie, pleit voor duidelijker grenzen tussen
natuur en recreatie zodat de verdienmogelijkheden
voor de financiering van de recreatiegebieden – binnen bestaande randvoorwaarden – maximaal kunnen
worden benut.
De provincie wil deze punten in het najaar van 2017
in een gezamenlijke conferentie van Staten en Raden
bespreken.
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De juiste balans
tussen recreatie
en natuur

EIGENDOMSVERHOUDINGEN

Staatsbosbeheer is ‘bloot eigenaar’ van een groot
deel van de gronden in de recreatieschappen
Spaarnwoude, Groengebied Amstelland en TwiskeWaterland. De recreatieschappen zijn erfpachter van
de grondeigenaar. Een groeiend knelpunt is dat de
erfpacht van deze gronden binnen afzienbare tijd
afloopt. Dit maakt het moeilijk partijen te vinden die
een onderneming in de recreatiegebieden kunnen
beginnen, aangezien ondernemers bij het maken
van hun bedrijfsplan meestal rekening houden met

>
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lange periodes waarin zij hun investeringen kunnen
terugverdienen. Dat knelt, want deze ondernemers
zijn hard nodig: enerzijds om het recreatieaanbod
bij de tijd te houden, en anderzijds om met hun
huur/pachtpenningen de financiële positie van de
schappen te verbeteren. Zowel grondeigenaar Staatsbosbeheer als de recreatieschappen, hebben ieder
vanuit hun eigen doelen belang bij het oplossen van
dit knelpunt. Recreatieschappen, gemeenten en de
provincie trekken samen op, met het streven om (in
beider belang) te komen tot een duurzame coalitie
met Staatsbosbeheer als gezamenlijke grondeigenaren. RNH ondersteunt dit proces.
PROVINCIE UIT GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELING

Met ingang van 2017 is provincie Noord-Holland
uit de gemeenschappelijke regeling geestmerambacht getreden. Op de middellange termijn vervalt
hierdoor de provinciale bijdrage van circa 40 procent
van de begroting van het schap. Dit betekent dat er
naast inkomstenverhoging ook fors moet worden
bezuinigd; ook op de inzet van Recreatie Noord-Holland, dat een behoorlijk onderdeel van de begroting
uitmaakt.
In 2016 hebben wij het schapsbestuur ondersteund
om de financiële en daarmee beheereffecten van dit
uittreden op het recreatiegebied te duiden. Daarnaast hebben wij onderzocht hoe wij op onze diensten voor het schap kunnen bezuinigen en eventueel
zakelijker diensten kunnen leveren. In 2017 zullen wij
hier, in overleg met het schapsbestuur, nadere invulling aan geven.
PROVINCIE ALS AANDEELHOUDER

In 2017 vindt de vijfjaarlijkse evaluatie van de contracten tussen de recreatieschappen en Recreatie
Noord-Holland weer plaats. Vooruitlopend op deze
evaluatie bezint de provincie zich op haar positie als
enig aandeelhouder van RNH, en op de gewenste
maatschappelijke rol, taak en efficiency van RNH als
uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen. <
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Er gebeurt van allesdin
de recreatiegebie en

OVER DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van commissarissen houdt toezicht op het
beleid van het bestuur en op de algemene gang van
zaken in de vennootschap. Bovendien staat de raad
het bestuur met advies terzijde.
De taken en verantwoordelijkheden van de raad van
commissarissen zijn opgenomen in de statuten van
Recreatie Noord-Holland en nader uitgewerkt in het

Reglement van raad van commissarissen Recreatie NoordHolland NV
REGLEMENT EN TOEZICHTSTAAK

In dit reglement zijn onder andere nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot taken van
de raad van
> commissarissen, samenstelling en benoeming van leden, handelswijze bij tegenstrijdige
belangen, goedkeuring van besluiten van het bestuur
en verantwoording van zijn werkzaamheden in het
jaarverslag.
De reikwijdte van de toezichtstaak strekt zich uit over
diverse terreinen maar kan als volgt worden samengevat:
strategie van de onderneming (toetsing,
advisering);
bewaking financiële continuïteit en
risicobeheersing van de rechtspersonen;
realisatie van resultaten op taakvelden op grond
van statuten en regelgeving.

Leden worden geselecteerd op deskundigheid in
een vakgebied. Daarnaast strekt het tot aanbeveling
indien zij beschikken over:
inzicht in politieke verhoudingen en bestuurlijke
ervaring;
betrokkenheid bij het vakgebied recreatie;
actuele en relevante kennis;
goede contactuele eigenschappen;
vermogen om beleidsmatig te kunnen denken;
deskundigheid op algemeen bestuurlijk gebied.
BENOEMING EN HONORERING

De raad van commissarissen bestaat uit tenminste
drie natuurlijke personen, ieder met een zittingsperiode van vier jaar. Leden kunnen maximaal twee
keer worden herbenoemd in hun functie. Hiertoe
stelt de raad van commissarissen een rooster van
aftreden vast.
Gemaakte onkosten door leden van de raad van
commissarissen worden op declaratiebasis vergoed.
In 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)
van kracht geworden. Alhoewel deze wet niet van
toepassing is op Recreatie Noord-Holland, heeft de
aandeelhouder verzocht rekening te houden met de
grenzen die de WNT aangeeft.
De WNT beperkt de maximale vergoeding voor leden
van de raad van commissarissen tot 10 procent en
voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van
de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en
de leden van de raad van commissarissen liggen ook
in dit verslagjaar binnen deze genoemde maxima die
de WNT voorschrijft.

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

De raad van n
commissarisse

WERVING EN SELECTIE

Vacatures voor de raad van commissarissen worden
openbaar gemaakt. Bij iedere vacature toetst de raad
van commissarissen of aanpassing van de profielschets wenselijk is en wordt een selectiecommissie
benoemd.

>
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SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN
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Dhr. B.W.M. Koeckhoven – president-commissaris
Zitting per 4 juni 2010
Geboortedatum: 29 september 1958
Nationaliteit:
Nederlandse
Functie:	sr. manager Achmea Agro,
directeur N.V. Hagelunie
Nevenfunctie(s):	voorzitter raad van toezicht Helicon Groene opleidingen, lid van de raad
van commissarissen van LTO-Groeiservice. Geen verdere nevenfuncties
die kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.
Dhr. J.J. Schipper – commissaris
Zitting per 21 december 2011
Geboortedatum: 23 februari 1947
Nationaliteit:
Nederlandse
Laatste functie:	gedeputeerde provincie Noord-Holland (2002 -2007)
Nevenfunctie(s):	voorzitter raad van toezicht Tabor College Hoorn,
voorzitter Stichting Zwembaden Hoorn, voorzitter raad van
toezicht Monumentenwacht. Geen verdere nevenfuncties die
kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.
Dhr. R. Post – commissaris
Zitting 7 oktober 2014 tot 30 augustus 2016
Geboortedatum: 25 maart 1959
Nationaliteit:
Nederlandse
Functies:	directeur Stichting Kinetisch Noord,
voorzitter VEBAN (Vereniging van bedrijven in Amsterdam-Noord).
Nevenfunctie(s):	voorzitter Stichting Tolhuistuin (Amsterdam-Noord),
voorzitter Stichting André Volten (Amsterdam-Noord), lid raad van
toezicht Concertgemaal (Amsterdam-Noord), lid bestuur Stichting
Breekwater (Waterlandse vloed 2016). Geen verdere nevenfuncties
die kunnen conflicteren met de uitvoering van het commissariaat.

ROOSTER VAN AFTREDEN
Naam
Functie
Dhr. B.W.M. Koeckhoven voorzitter
Dhr. J.J. Schipper
lid
Dhr. R. Post
lid
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Aangetreden in rvc
04-06-2010
21-12-2011
07-10-2014

Afloop 1e periode
04-06-2014
21-12-2015
07-10-2018

Afloop 2e periode
04-06-2018
21-12-2019
-
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VERSLAGJAAR 2016
Aan de aandeelhouder,

Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde
financieel verslag aan van Recreatie Noord-Holland
NV. Onze accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring
voorzien. De controleverklaring is opgenomen in het
financieel verslag.
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Verantwoording raad van commissarissen
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De commissarissen hebben geconstateerd dat de
organisatie in de eerste maanden van het verslagjaar
een start heeft gemaakt met het formuleren van een
strategie voor de komende jaren.
Tijdens het proces om te komen tot een strategie
bleek er tussen de bestuurder, de raad en de organisatie sprake van een verschil van inzicht over het
te voeren beleid. In goed overleg tussen de raad van
commissarissen en de bestuurder is daarom besloten
tot beëindiging van het dienstverband van de bestuurder.
Als gevolg van het gezamenlijke besluit om het
dienstverband van de bestuurder te beëindigen
heeft de raad van commissarissen zich gedurende
het verslagjaar intensief bezig gehouden met de
afronding van het dienstverband van de bestuurder,
het opstellen van het profiel van een nieuw te werven
bestuurder en de daadwerkelijke werving van een
nieuwe bestuurder. Bij dit proces heeft de raad van
commissarissen de aandeelhouder intensief betrokken, evenals het managementteam en de ondernemingsraad.
Om de continuïteit en de rust in de organisatie te
garanderen en ook de relatie met de buitenwacht op
peil te houden, heeft de raad van commissarissen uit
haar midden de heer Post aangewezen als tijdelijk
bestuurder. Per 30 augustus 2016 is de heer Post om
deze reden teruggetreden als commissaris.
De raad van commissarissen heeft in het verslag-

jaar overlegd met het bestuur, de accountant en
de aandeelhouder over de wijzigende positie van
overheidslichamen voor de vennootschapsbelasting
per 1 januari 2016 en de uittreding van de provincie
Noord-Holland uit het recreatieschap Geestmerambacht. Hierbij is uitvoerig stil gestaan bij de mogelijke
consequenties van beide ontwikkelingen voor de
bedrijfsvoering van Recreatie Noord-Holland.
In het verslagjaar kwam de raad zesmaal bijeen,
waarbij behalve bovenstaande onderwerpen is
gesproken over de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling in opdrachten en de samenwerking met
andere terreinbeherende organisaties.
De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar
verschillende keren contact gehad met de ondernemingsraad. Overleg met de aandeelhouder, de
provincie Noord-Holland, ging onder andere over de
bestemming van het resultaat, de omvang van het
eigen vermogen van Recreatie Noord-Holland en de
bestuurderswisseling.
Integriteit

In 2016 hebben zich geen situaties of transacties
voorgedaan waarbij sprake was of zou kunnen zijn
van onverenigbaarheden tussen de vennootschap en
een lid van de raad van commissarissen. De accountant heeft geen onregelmatigheden op het gebied
van integriteit geconstateerd of gerapporteerd.
Evaluatie bestuur

De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het
functioneren van de bestuurder en maakt afspraken
voor het volgende jaar. Als gevolg van het besluit om
het dienstverband van de bestuurder te beëindigen
heeft deze evaluatie over 2016 niet plaatsgevonden.
Evaluatie raad van commissarissen

Ieder jaar evalueert de raad van commissarissen zijn
eigen functioneren buiten aanwezigheid van het
bestuur. Tijdens deze evaluatie beoordeelt de raad
van commissarissen of voldoende inhoud is gegeven
aan de drie taakvelden van de raad, te weten de

De raad van commissarissen
toezichthoudende rol, de werkgeversrol en de klankbordfunctie. Als gevolg van de bestuurswisseling en
het (tijdelijk) terugtreden van de heer Post als commissaris heeft deze evaluatie niet plaatsgevonden
in het verslagjaar. Deze evaluatie zal, zodra de raad
van commissarissen weer compleet is, in 2017 alsnog
plaatsvinden.
Tot slot

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Het jaar 2016 was voor de organisatie een turbulent
jaar. De raad heeft er op toegezien dat de opdrachtgevers volledig op de inzet van de organisatie konden
blijven rekenen, en is de medewerkers van RNH
erkentelijk voor de motivatie en betrokkenheid waarmee zij zich, ondanks genoemde turbulentie, zijn
blijven inzetten.
Wij stellen u voor de jaarrekening 2016 vast te stellen,
de bestuurder te dechargeren voor het gevoerde
beleid en de raad van commissarissen te dechargeren voor het gedurende het verslagjaar gehouden
toezicht.
De raad van commissarissen
van Recreatie Noord-Holland
B.W.M. Koeckhoven					
J.J. Schipper

Zoveel te zien, zoveel
te beleven!
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Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016

BALANS (NA WINSTVERDELING, IN EURO’S)
			31 december 2016
Overige materiële vaste activa
Som der vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Overige vorderingen

188.319		
188.319

485.273
21.235

Liquide middelen

Som der vlottende activa

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekering
Pensioenpremie
Overige schulden

31 december 2015
121.578
121.578

566.164
39.335
506.507

605.499

4.880.336
5.386.843

4.572.082
5.177.582

151.229
303.579
55.353
1.232.088

117.820
324.365
60.833
612.174
1.742.249

1.115.193

Uitkomst vlottende activa min
kortlopende schulden

3.644.594

4.062.389

Uitkomst activa min kortlopende
schulden

3.832.914

4.183.967

446.738

246.342

VOORZIENINGEN
EIGEN VERMOGEN

Gestort en opgevraagd kapitaal
Overige reserve

370.000
3.016.1 7 6

		

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

370.000
3.567.626
3.386.176

3.937.626

3.832.913

4.183.967
>
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WINST- EN VERLIESREKENING (IN EURO’S)
			
OMZET

Omzet projecten
Directe projectkosten

2016

6.971.705 		
-458.542 		

Brutomarge
Overige opbrengsten

2015
7.023.113
-482.176

6.513.162

6.540.937

650

875

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

KOSTEN
Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelslasten
Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Vervoerskosten
Communicatie & marketing
Algemene kosten

3.990.169
1.113.499
629.106
5.732.774

64.780
95.962
271.958
4.341
32.762
232.741

12.688
166.405
298.698
2.806
30.782
16.777

Som der bedrijfslasten

637.765
7.074.184

515.467
6.260.929

BEDRIJFSRESULTAAT

-560.372

280.883

Rentelasten
Rentebaten

RESULTAAT
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4.354.194 		
1.219.711 		
797.734
6.371.640

779
9.701

572
32.807
8.922

32.235

-551.450

313.1 1 8

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN
RESULTAATBEPALING
Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

en de WW-uitkeringen worden volledig door RNH
uitbetaald. Hiervoor is een voorziening opgenomen.
Deze is berekend door een inschatting te maken van
respectievelijk de duur van de arbeidsongeschiktheid
en de kans op reïntegratie en de berekende WW-aanspraken zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar.

Materiële vaste activa

Voorziening Hemmeland

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de
aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische
levensduur.
De afschrijvingen vinden als volgt plaats:
automatisering: 33,33% per jaar
inventaris: 20% per jaar

Per 1 januari 2010 is het eigendom van het recreatiegebied en de jachthaven Hemmeland overgedragen
van Landschap Waterland aan de gemeente Waterland. RNH had opdracht tot 1 mei 2013 het beheer
hiervoor te blijven uitvoeren op beperktere schaal.
Als gevolg van de overdracht van de jachthaven en
het recreatiegebied Hemmeland van Landschap
Waterland naar de gemeente Waterland zijn de
werkzaamheden door RNH afgebouwd. Momenteel
heeft RNH nog opdracht voor twee medewerkers in
de haven tot ultimo 2016. Het vervolg is nog onzeker.
De geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel zijn vergoed door Landschap
Waterland en als voorziening opgenomen.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar
worden voor het gehele jaar afgeschreven.
Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. Als er sprake is van mogelijke oninbaarheid
wordt een voorziening opgenomen.

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Jaarrekening 2016

RESULTAATBEPALING
Reserves

RNH is eigenrisicodrager voor uitkering bij werkloosheid. De WW-premie die tot en met 2008
bij de werknemers werd ingehouden is onderdeel
van de overige reserve en bedraagt per saldo
€ 268.836,-.

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald als het verschil
tussen het totaal van de aan een jaar toe te rekenen
baten en het totaal van de, op basis van historische
prijzen, aan het jaar toe te rekenen kosten.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de rechtspositieregeling die RNH volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea van werknemers, te
weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Hiervoor dient
een voorziening te worden opgenomen. De voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken

De loonkosten van langdurig zieke medewerkers

>
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TOELICHTING OP DE BALANS (IN EURO’S)
								

31 december 2016

31 december 2015

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Het verloop van de materiële vaste activa in
2016 is als volgt:
Aanschafwaarde begin boekjaar		
165.050		
Cumulatieve afschrijvingen		
-43.472 		
Boekwaarde per begin boekjaar
121.578		
		
Mutaties in boekjaar
		
Investeringen
156.276 		
Desinvestering
Afschrijvingen		
-89.535 		
		
66.741		
		
Aanschafwaarde per ultimo boekjaar		
321.326		
Cumulatieve afschrijvingen 		
-133.007		
Boekwaarde per ultimo boekjaar		
188.3 1 9 		
		
De investeringen in 2016 betreffen de aanschaf
		
van een nieuw beheersysteem en de migratie
		
naar Synergy Enterprise.
VLOTTENDE ACTIVA

		

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

		

		
Per 31 december bedroegen de vorderingen		
485.273		
		
		
Overige vorderingen
		
Vooruitbetaalde kosten		
11.527		
Nog te ontvangen bedragen		
9.708
		
21.235		
Er zijn geen vorderingen met een looptijd
		
langer dan één jaar
		
Debiteuren

20

133.099
-8.158
124.940
31.9 5 1
-35.3 1 3
-3.362
165.050
-43.472
121.5 7 8

566.1 6 4

18.445
20.890
39.3 3 5

Jaarrekening 2016

								
LIQUIDE MIDDELEN

31 december 2016
		

ING bank r/c		
Rabobank r/c		
ING bank zakelijke spaarrekening		
ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening		
Rabo doelreserveren		
		

31 december 2015

109.446 		
256 		
1.316.470 		
2.428.260		
1.025.904 		
4.880.336 		

9.503
117
1.124.700
2.420.597
1.017.165
4.572.082

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

De ING bank r/c is direct opeisbaar.
De ING bank zakelijke spaarrekening is op
10 februari 2009 geopend en is direct
opeisbaar.
ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is
op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar.
Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013
geopend en is direct opeisbaar.

>
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TOELICHTING OP DE BALANS (IN EURO’S) – VERVOLG
		31 december 2016

31 december 2015

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Crediteuren

Verschuldigd per 31 december

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Loonheffing
Omzetbelasting

Pensioenen

Pensioenpremie
Overige schulden

Reservering vakantiegeld/dagen
Netto salaris
Overige schulden
Onder overige schulden staan verantwoord:
Nog te betalen kosten (waaronder kosten
i.v.m. de directiewisseling en terugbetalen
teveel gefactureerd aan Spaarnwoude in 2015)
Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten
waarvan de kosten niet in 2016 zijn gemaakt
Diversen

151.229

117.820

247.058
56.522

254.298
70.068

303.579

324.365

55.353
55.353

60.833
60.833

265.466
100
966.522
1.232.088

228.362
124
383.689
612.1 7 4

324.736
622.528
19.258
966.522

Er zijn geen schulden met een looptijd langer
dan één jaar.
VOORZIENINGEN

Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening langdurig zieken/WW-aanspraken
Voorziening Hemmeland
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99.484
284.254
63.000
446.738

90.342
93.000
63.000
246.342

Jaarrekening 2016

Voorziening jubileumuitkeringen

Saldo per 1-1-2016
Dotatie
Onttrekking
Saldo per 31-12-2016

90.342
21.077
11.935
99.484

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

In de rechtspositieregeling die RNH NV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea van werknemers, te
weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor
een voorziening opgenomen.
Voorziening langdurig zieken/WW-aanspraken			

Saldo per 1-1-2016
93.000		
Dotatie
191.254 		
Onttrekking
- 		
Saldo per 31-12-2016
284.254 		
			

De loonkosten van langdurig zieke medewerkers en uitkeringen in het kader van werkeloosheid worden volledig door RNH doorbetaald. Hiervoor is een voorziening opgenomen. Deze is berekend door respectievelijk
een inschatting te maken van de duur van de arbeidsongeschiktheid en de kans op re-integratie, dan wel de
berekende WW-aanspraken zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar.
			
Voorziening Hemmeland			
Saldo per 1-1-2016
63.000 		
Dotatie
- 		
Onttrekking
- 		
Saldo per 31-12-2016
63.000 		
			
Als gevolg van de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van Landschap Waterland
naar de gemeente Waterland zijn de werkzaamheden door RNH afgebouwd. De gemeente heeft onlangs
besloten de jachthaven te verkopen. De opdracht die RNH heeft voor een tweetal medewerkers in de haven is
verlengd tot het moment van verkoop. De geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel zijn vergoed door Landschap Waterland en als voorziening opgenomen.
>
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TOELICHTING OP DE BALANS (IN EURO’S) – VERVOLG
		31 december 2016

31 december 2015

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

EIGEN VERMOGEN			
Gestort en opgevraagd kapitaal			

Het geplaatst en volgestort kapitaal
bedraagt € 370.000,- verdeeld in 370
aandelen van € 1.000,- die geheel zijn 			
volgestort.		
370.000
370.000
			
Overige reserve			
Het verloop van de overige reserve is als
volgt weer te geven:			
Stand per 1 januari 		
3.567.626
3.254.507
Resultaat lopend boekjaar		
-551.450
313.1 1 8
			
Stand per 31 december 		
3.016.176
3.567.6 2 6
			
De algemene reserve bevat een bedrag van € 268.836,- aan pseudo WW, RNH is eigen risicodrager bij uitkering
bij werkeloosheid.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

RNH NV is een huurovereenkomst aangegaan met het recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velzen Zuid. De huurkosten bedragen, exclusief servicekosten, € 51.600,- exclusief
btw per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van een jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens een jaar.
Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste een jaar in acht worden genomen.
Ultimo 2013 zijn de raamovereenkomsten met de recreatieschappen met vijf jaar verlengd. Deze raamovereenkomsten houden in dat het beheer van de recreatiegebieden door RNH wordt uitgevoerd.
RESULTAATBESTEMMING

Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het negatieve resultaat
over 2016 ten laste van de overige reserve wordt gebracht.
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TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING (IN EURO’S)
		2016

2015

NETTO-OMZET
Omzet projecten

6.971.705

7.023.1 1 3

Directe projectkosten

-458.542

-482.1 7 6
6.513.162

Brutomarge
OVERIGE OPBRENGSTEN

Overige opbrengsten

650

6.540.937
875

650

875
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KOSTEN
PERSONEELSKOSTEN
Lonen en salarissen
Brutolonen

Reservering IKB
Reservering jubileumuitkering

3.609.799

723.319
21.077

3.266.514

706.787
16.868
4.354.194 		

3.990.169

De forse stijging in de brutolonen zijn het gevolg van de ingeschatte loonkosten van langdurig zieken en
kosten die samenhangen met het vertrek van de directeur, naast de reguliere salarisstijging (cao en groei in
salarisschaal).
In de rechtspositieregeling die RNH NV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea van
werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe
verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen. De dotatie bedraagt in 2016 € 21.077,-.
Sociale lasten en pensioenlasten

Premies sociale lasten
Uitkeringen UWV
Overgangspremie VPL
Pensioenlasten
Werkgeversdeel ZVW

327.341
126.844
92.488 		
405.711 		
267.327
1.219.711

307.103
-953
112.980
421.024
273.345
1.113.499

De uitkeringen UWV hebben betrekking op berekende toekomstige WW-verplichtingen zoals opgenomen in
de voorziening langdurig zieken/WW-aanspraken.
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Jaarrekening 2016

		2016
Inhuur overig personeel
Inleenvergoedingen
Bijzondere beloningen
Reiskosten woon/werk en verblijfskosten
Scholing & opleiding
ORT
Bereikbaarheidsregeling
Diverse personeelskosten

100.773
314.903
23.600 		
144.697 		
16.919 		
71.026 		
24.929 		
100.887 		
797.734

30.981
242.393
23.100
139.066
40.089
62.614
26.009
64.853
629.106

6.371.640

Totaal personeelskosten

2015

5.732.774

Gemiddeld waren in het verslagjaar 87 personeelsleden in dienst (77 fte). In 2015 waren dat er 88 (78 fte).
AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Afschrijvingen automatisering
Afschrijvingen vervoermiddel
waarvan doorbelast aan schappen
Totaal afschrijvingskosten

63.1 7 5
26.360
-24.756

11.083
24.230
-22.626
64.780

12.688

De afschrijvingen automatisering hebben betrekking op de investeringen in Geovisia, een nieuw aangekocht
beheerssysteem en de migratie naar Synergy Enterprise.
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
Huisvestingskosten

Huur
51.585 		
Gas
4.016 		
Electra
9.429 		
Water
1.883 		
Schoonmaakkosten
20.369 		
Beveiliging
932 		
Klein onderhoud
2.404 		
Belastingen
2.298 		
Verzekering
- 		
Overige huisvestingskosten
3.048 		
		
95.962
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Overige personeelslasten

51.240
6.096
12.691
609
32.257
1.709
941
2.244
2.042
56.577
166.405 >
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TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING (IN EURO’S) – VERVOLG
		2016
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Kantoorkosten

Kopieer- en drukwerk
Porto- en vrachtkosten
Telefoon- en dataverkeer
Kantoormaterialen
Abonnementen
Automatiseringskosten
Vergaderkosten
Representatiekosten
Accountantskosten
Verwerking salarisadministratie
Overige kantoorkosten
Vervoerskosten

Brandstof
Onderhoud auto’s
Verzekering auto’s
Wegenbelasting auto’s
Overige vervoerskosten

32.076 		
1 1 .214 		
33.707 		
5.227 		
3.130 		
122.088 		
2.381 		
1.268 		
25.173 		
1 2 .332 		
23.360
271.958
907
1.054
301
224
1.854

2015

35.597
12.030
55.030
4.261
6.326
129.351
1.720
625
24.277
11.103
18.379
298.698
759
406
301
224
1.116

4.341
Communicatie & marketing

Promotiemateriaal
Website
Acquisitiekosten

30.747
900
-

2.806
29.117
1.665
-

32.762
Algemene kosten

Advieskosten
Rvc
Overige bedrijfskosten

132.559
19.439
80.744

30.782
9.629
20.299
-13.151

232.741
Onder de post rvc wordt de bezoldiging voor de leden van de raad van commissarissen verantwoord.
Het bedrag bij overige bedrijfskosten bestaat grotendeels uit het terugbetalen van in 2015 in rekening
gebrachte uren aan Spaarnwoude die het projectbudget overschreden.
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16.777

Jaarrekening 2016

		2016
779
572
Heffingsrente
779

2015

Rente en bankkosten

Rentebaten

Bankrente
9.701 		
		
9.701

572

32.807
32.807
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De blijvend dalende rentestand leidt tot steeds lagere renteopbrengsten.

OVERIGE GEGEVENS
STATUAIRE BEPALINGEN OMTRENT
DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig
artikel 20 van de statuten. Hierin is aangegeven dat
het bestuur onder goedkeuring van de raad van
commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst
wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter
beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

WNT-VERANTWOORDING 2016
RECREATIE NOORD HOLLAND NV

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld
op verzoek van Provincie Noord Holland zoals vermeld in de nota Verbonden partijen.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Recreatie
Noord Holland NV is € 179.000. Dit geldt naar rato van
de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met
ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor
de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

>
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BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
A. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen
topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand van de
functievervulling

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Bedragen in euro’s

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016

directeur

1/1 - 31/12
0,89
nee
ja
159.310

105.724
10.382
116.106
116.106

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling
in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
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J.L. Hylkema

1/1 - 31/12
0,89
103.665
10.408
114.073

Jaarrekening 2016

B. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling (uiterlijk maand 12)
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling vóór 2016
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016
Aantal uren functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

Maximum uurtarief
Uitgekeerde bezoldiging in 2016 (t/m maand 12)
Bezoldiging per uur
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016

R. Post

interim bestuurder
30/08/2016 – 31/12/2016
4
96.000
175
17.688
125
17.688
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Bedragen in euro’s

C. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen in euro’s

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

B.W.M. Koeckhoven

J.J. Schipper

R. Post

voorzitter
lid
lid
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 30/8
Individueel WNT-maximum
23.897
15.931
11.948
Beloning
8.000
5.000
3.333
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
8.000
5.000
3.333
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016
8.000
5.000
3.333
			
Gegevens 2015			
Aanvang en einde functievervulling in 2015
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
			
Beloning
8.000
5.000
5.000
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
8.000
5.000
5.000

>

31

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

32

Hoe meer we naar buiten
trekken, weg van n
beeldschermen e stemen,
luchtcirculatiesy voelen
hoe beter we ons resteren
en hoe meer we p

Kerngegevens RNH
		

2016

2015

2014

Medewerkers 			
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Aantal medewerkers in fte
77
78
77
Aantal medewerkers
87
88
88
Verzuimpercentage
4,8%
5,6%
2,3%
Resultaat per fte in €
-/- 7.156
4.014
5.868
			
Liquiditeitsratio’s			
Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva
3,09
4,64
2,75
			
Solvabiliteit			
Eigen vermogen/balanstotaal
64%
74%
61%
			
Rentabiliteit			
Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld
-15%
7%
14%
eigen vermogen x 100%
Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld
-11%
5%
9%
totaal vermogen x 100%
			
Reguliere dienstverlening			
Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening
5
5
6
Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren*
5.304
5.178
5.910
waarvan groot water in hectaren
1.213
1.213
1.115
Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen
28
28
28
Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000)
16.793
17.203
17.967
Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000)
6.095
7.575
5.203
Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000)
55
81
179
			
Inkomsten uit projecten derden (in € x 1.000)
872
746
685
			
* inclusief tijdelijk - en overgangsbeheer			

>
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Controleverklaring
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Controleverklaring

>

35

36
Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Jaarverslag 2016 - Recreatie Noord-Holland

Controleverklaring
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ONZE VOORNAAMSTE OPDRACHTGEVERS

Samenwerking is het sleutelwoord. Recreatie
Noord-Holland werkt graag samen: met opdrachtgevers, met belanghebbenden en met elkaar. Voor
een aantal van onze klanten voeren wij dusdanig veel
opdrachten uit dat wij ze graag nader belichten in
ons jaarverslag. Dat zijn vijf grote recreatieschappen
in Noord-Holland: Spaarnwoude, Geestmerambacht,
Groengebied-Amstelland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Twiske-Waterland.
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Recreatieschappen
nader bekeken
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BEZOEKEN PER GEBIED
afgerond op duizendtallen
BEZOEKEN PER GEBIED
Geestmerambacht

2013

2014

2015

2016

1.255.000

1.289.000

1.133.000

1.309.000

Het Twiske
RAUM
Spaarnwoude

Oosterbroek - Buitenhuizen
Houtrak
Veerplas
Groene Weelde
Westbroekplas

1.474.000
378.000
5.527.000

2.389.000
1.185.000
649.000
587.000
717.000

1.326.000
347.000
5.105.000

1.267.000
367.000
5.465.000

2.541.000
1.275.000
673.000
631.000
344.000

1.251.000
361.000
5.159.000

2.526.000
1.021.000
830.000
587.000
195.000

Groengebied Amstelland

2.902.000

170.000
374.000
94.000
1.902.000
362.000

2.914.000

170.000
386.000
94.000
1.902.000
362.000

3.221.000

197.000
525.000
95.000
1.907.000
498.000

3.145.000

200.000
567.000
104.000
2.000.000
274.000

TOTAAL

11.536.000

10.981.000

11.453.000

11.224.000
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Zomerdel
Park van Luna
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Elsenhove
Ouderkerkerplas
De Hoge Dijk / Gaasperzoom
Gaasperplas
Overdiemen

677.000
578.000

687.000
602.000

2.591.000
934.000
641.000
586.000
353.000

In Landschap Waterland wordt alleen het gebruik van een deel van de boerenlandpaden geteld.
Er liepen in 2016 bijna 30.000 wandelaars over deze paden door het boerenland.

623.000
510.000

665.000
644.000

Recreatieschappen nader bekeken
BEZOEKERSAANTALLEN GROTE EVENEMENTEN
vanaf duizend bezoekers, afgerond op vijfhonderdtallen
GEBIED

Floriadeterrein, Haarlemmermeer
Floriadeterrein, Haarlemmermeer
Veerplas, Spaarnwoude
Veerplas, Spaarnwoude
Houtrak, Spaarnwoude
Houtrak, Spaarnwoude
Houtrak, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Oosterbroek, Spaarnwoude
Ouderkerkerplas, Groengebied Amstelland
Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland
Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland
Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland
Gaasperplaspark, Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland
Het Twiske
Het Twiske
Hogelkamp, Het Twiske
Geestmerambacht
Geestmerambacht
Geestmerambacht
Geestmerambacht

TOTAAL		

65.000
11.000
3.500
1.000
4.500
68.000
7.000
11.000
9.000
3.000
2.500
22.000
24.000
35.000
8.500
40.000
2.000
4.000
7.500
23.000
6.500
2.000
24.000
5.000
18.000
7.000
1.500
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EVENEMENT

Mysteryland
Mud Masters
Edit festival
Zomerfruit
Filipijnse Picknick
Awakenings
Wooferland
Strong Viking (voorjaar)
Strong Viking (najaar)
Full Moon
Promised Land
Dance Valley
Dutch Valley
Latin Village
Buitenwesten
Amsterdam Open Air
Gaasper Pleasure
Guilty Pleasure
Reggae Lake Festival
Diemerbos
Lentekabinet
Eastville
Welcome to the Future
Mega Piraten Festijn
Indian Summer
Wintercircus Sijm
Sportfair Obstacle Run

415.500

>
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Recreatieschap e
Spaarnwoud
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Recreatiegebied Spaarnwoude is een oase van
groen tussen Haarlem, Hoofddorp, Velsen en
Amsterdam. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen
door de veenweidegebieden, klimmen, skiën en
paintballen. Ook kun je er mountainbiken op fantastische parcours in de Groene Weelde en op de
heuvels van Oosterbroek. ´s Zomers is Spaarnwoude
het perfecte decor voor verschillende festivals en bij
informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door veel
te doen.

Specifieke voorzieningen: informatieboerderij, golfbaan,
skibaan, verblijfsrecreatie, maneges,
klimwand, evenementen,
buitensport en horeca
Oppervlakte:
3.515 hectare werkgebied,

Aantal bezoeken:

Deelnemers gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap Spaarnwoude

Bestuursleden
per 31-12-2016

Gemeente Velsen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmerliede
& Spaarnwoude
Gemeente Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland

mw. A.V. Baerveldt, vicevoorzitter*
dhr. A. Choho
mw. C.Y. Sikkema

* vacature voorzitter
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2.216 hectare beheergebied en
163 hectare water
5.159.000

dhr. R. van Haeften
dhr. J.C.W. Nederstigt
dhr. J.H.M. Bond

Spaarnwoude

Totale baten
recreatieschap Spaarnwoude 2016
Incl. SMG en SGP (totaal € 7.387.781,-)

■
■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
60,4%
Financiële baten
0,7%
Provincie Noord-Holland
20,1%
Gemeente Amsterdam
6,3%
Gemeente Haarlem
5,4%
Gemeente Haarlemmermeer 5,4%
Gemeente Velsen
1,5%
Gemeente Haarlemmerliede 0,2%
& Spaarnwoude

ZORGVRIJ BIOLOGISCH GOED

Na anderhalf jaar voorbereiding is Zorgvrij in
november 2016 officieel gecertificeerd als biologische boerderij. De biologische bedrijfsvoering sluit goed aan bij het maatschappelijke
karakter en de maatschappelijke doelen van
Zorgvrij. De circa 25 melkkoeien staan ‘s winters in de potstal, waar ze vrij kunnen rondlopen. Hun mest wordt op het land gebruikt.
De potstal is in aanloop naar de omvorming
toegankelijk gemaakt voor het publiek.
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DE DIALOOG OPGEZOCHT

Het recreatieschap staat voor de uitdagende taak om de kosten en baten duurzaam
in evenwicht te brengen onder het motto
verbeteren door te vereenvoudigen. De verkenning
naar deze mogelijkheid is vastgelegd in een
beeldkwaliteitsplan met dezelfde naam. In
2016 is in meerdere bijeenkomsten gesproken
met bewoners, bedrijven en belanghebbenden over de maatregelen in dit plan. De gebiedsconsultatie heeft inzicht gegeven in het
draagvlak voor de door het bestuur van het
recreatieschap voorgestelde maatregelen.

Totale lasten
recreatieschap Spaarnwoude 2016
Incl. SMG en SGP (totaal € 6.969.241,-)

■ Gebiedsbeheer 
57,3%
■ Bestuursadvisering3,6%
■ Financiën2,5%
■ Communicatie2,9%
■ Inrichting & Ontwikkeling
24,0%
■ Secretariaat1,7%
■ Toezicht8,0%

Genieweg 46
1981 LN Velsen-Zuid
023 520 28 20
info@spaarnwoude.nl
www.spaarnwoude.nl
spaarnwouderecreatiegebied
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Spaarnwoude

Het park is een belangrijke schakel tussen de
waardevolle landgoedbossen van de Binnenduinrand en de nieuw aangelegde recreatiegebieden in de Haarlemmermeer. Het is circa
35 ha. groot. Als overgangsgebied heeft het
elementen van beide: de soortenrijke diverse
inrichting van de binnenduinrand en de
voedselrijke en waterrijke bosontwikkeling op
kleigrond. Op 30 september 2016 is het gebied
voor het publiek geopend.

EEN WATERDICHT FORT

In de zomer van 2016 heeft provincie
Noord-Holland besloten subsidie te verlenen
voor het waterdicht maken van het dak en
de hemelwaterafvoer van Fort benoorden
Spaarndam. Bovendien is er geld beschikbaar
gesteld voor het doen van onderzoek naar de
historische waarde van de muurschilderingen
in het fort, die ernstig te lijden hebben gehad
onder de lekkages. Ook wordt er gekeken hoe
de schilderingen voor de toekomst bewaard
kunnen blijven.
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PARK ZWAANSHOEK;
HET LAATSTE RECREATIEGEBIED DAT IS
TOEGEVOEGD AAN HET BEHEERAREAAL
VAN SPAARNWOUDE.
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Recreatieschap
Alkmaarder- eneer
Uitgeesterm
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Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad
kun je uitstekend recreëren. Het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer biedt een scala aan watersportmogelijkheden, daaromheen vind je recreatieterreinen, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed
zoals forten en molens. Wandel- en fietsroutes
leiden je over slingerende dijken en langs polders.
Bovendien kunnen spoorzoekers zich in de nazomer
uitleven in het maïsdoolhof in De Buitenlanden.

Specifieke voorzieningen: informatiecentrum, havens, snelvaargebied, zelfbedieningspontjes
Oppervlakte: 	1.760 hectare werkgebied, 695 hectare beheergebied en 572 hectare
water
Aantal bezoeken:
361.000

Deelnemers gemeenschappelijke regeling
Bestuursleden
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer per 31-12-2016

Gemeente Castricum
Gemeente Alkmaar
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo
Gemeente Uitgeest
Gemeente Zaanstad
Provincie Noord-Holland

* vacature voorzitter
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dhr. C.P.M. Rood, vicevoorzitter*
dhr. J.P. Nagengast
mw. C.G. van Weel-Niesten
dhr. A.W.M Schoorl
dhr. A.N. Dellemijn
mw. J.M. Kloosterman
mw. L. Vissers-Koopman
dhr. J.H.M. Bond

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Totale baten recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2016
Incl. De Buitenlanden (totaal € 1.594.964,-)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
Financiële baten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Alkmaar
Gemeente Castricum
Gemeente Uitgeest
Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo

17,6%
0,0%
45,6%
17,9%
4,5%
3,3%
3,5%
3,5%
2,6%
1,5%

Totale lasten recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2016
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PLAN VOOR HET PARK

Voormalig erfgoedpark De Hoop staat al een
tijdje op de nominatie voor herontwikkeling.
In het verleden is gebleken zowel de ruimtelijke als de functionele ontwikkeling van dit
park gevoelig liggen. Het schap heeft daarom
samen met de gemeente Uitgeest gewerkt
aan een planproces, dat uiteindelijk moet
leiden tot een kansrijke en duurzame bestemming voor het park. In dit proces is veel ruimte
voor participatie en bestuurlijke afstemming.
Eind november gaven ruim vijftig omwonenden, lokale politici en andere belanghebbenden gehoor aan een oproep om mee te
praten over een bestemming voor De Hoop.
De vele ideeën die deze middag opleverde
worden door het recreatieschap verwerkt in
een programma van eisen, dat in de eerste
helft van 2017 door de gemeenteraad van Uitgeest moet worden vastgesteld. Hierna zoekt
het recreatieschap initiatiefnemers met een
ontwikkelplan. Het streven is dat het nieuwe
ontwikkelplan in november 2017 aan de raad
van Uitgeest kan worden gepresenteerd.

Incl. De Buitenlanden (totaal € 1.259.275,-)

■ Gebiedsbeheer 
64,1%
■ Bestuursadvisering8,7%
■ Financiën5,7%
■ Communicatie4,5%
■ Inrichting & Ontwikkeling
6,9%
■ Secretariaat3,4%
■ Toezicht6,7%

Lagendijk 33
1911 MT Uitgeest
0251 31 14 10
info@alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
AlkmaardermeerenUitgeestermeer
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Het Alkmaardere-er
en Uitgeesterman
biedt een scala a lijkheden
watersportmoge

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

MET FRISSE BLIK

In september hebben vijftig leerlingen van
het Bonhoeffer College de rietkragen rond
de Dorregeesterpolder vrijgemaakt van
zaailingen (jonge boompjes). Na een
bootovertocht vanaf voormalig erfgoedpark
De Hoop en gewapend met spade of zaag
gingen de leerlingen aan het werk. Ze hebben
een flink gedeelte weggehaald, zodat de
weidse vergezichten van dit veenweidegebied
behouden blijven. Ook bedachten ze
mogelijkheden voor de ontwikkeling van
het erfgoedpark. Na een visuele inspectie
van het park gingen ze met plattegrond en
(kleur)potloden aan de slag. Velen tekenden
een pretpark met watergerelateerde
speeltoestellen en horecalocaties. Ook werden
er suggesties gedaan voor overnachtingsmogelijkheden, entertainment, dieren en
groenteteelt.
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MEER (WANDEL-) GROND

In 2016 heeft RNH in overleg met betrokken
gemeenten en provincie Noord-Holland de
bestuurlijke en financiële consequenties onderzocht van de eventuele toevoeging van het
Aagtenpark in Beverwijk aan het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Daarmee zal ook het te beheren areaal van RNH
toenemen.
Tevens is in 2016 het Noorderveenpad
aangelegd en in beheer overgedragen
aan het recreatieschap. Dit zogenaamde
boerenlandpad verbindt Assendelft
en Westzaan en laat wandelaars het
polderlandschap van zeer dichtbij ervaren.
Bijzonder aan het pad zijn onder andere een
zelfbedieningspontje, de speciale matten om
niet door het veen te zakken en de afwisseling
tussen mooie strakke weilanden en de ruige
terreinen van Staatsbosbeheer.
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Recreatieschap acht
Geestmeramb
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Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben
je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna
bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie.
Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in
het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos
wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien
razend populair.

Specifieke voorzieningen: horeca, waterskibaan (Park van
Luna), speelpark (Geestmerambacht), mountainbikeroutes,
skatebaan (Park van Luna)
Oppervlakte: 	huidig recreatiegebied
200 hectare, uitbreidingsgebieden
189 hectare, Park van Luna
Aantal bezoeken:

153 hectare
1.309.000

Deelnemers gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Geestmerambacht

Bestuursleden
per 31-12-2016

Gemeente Heerhugowaard
		
Gemeente Alkmaar
		
Gemeente Bergen (adviserend)
		
Gemeente Langedijk
		
Gemeente Schagen
		
Provincie Noord-Holland

dhr. L.H.M. Dickhoff, voorzitter
mw. A.M. Valent-Groot
dhr. J.P. Nagengast
dhr. P.F. Dijkman
mw. O. Rasch
dhr. J.A.M. Haring
dhr. J.F.N. Cornelisse, vicevoorzitter
dhr. J. Nieuwenhuizen
dhr. J.C.J. Beemsterboer
dhr. H. de Ruiter
dhr. J.H.M. Bond

Geestmerambacht

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
Financiële baten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Schagen
Gemeente Alkmaar
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Langedijk
Gemeente Bergen
Groenbeheerfonds (HAL)

35,4%
0,1%
30,4%
1,0%
17,6%
9,9%
5,0%
0,6%
0,0%

HIER ZIT JE GOED!

Kunst en buitenrecreatie vormen een bijzondere
combinatie. Dit niet te missen kunstobject van
de hand van Arthur Lava staat sinds juli aan de
rand van Geestmerambacht. De witte letters Hier
zit je goed zijn van een afstand goed te lezen. Het
object wordt gevormd door een oude sluisdeur
met op één zijde een gedicht dat benadrukt hoe
bijzonder de geschiedenis van het gebied is. Het
recreatieschap heeft aan beide kanten een zitbank toegevoegd, waarvandaan de recreant kan
genieten van een prachtig uitzicht.

Totale lasten recreatieschap
Geestmerambacht 2016
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Totale baten recreatieschap
Geestmerambacht 2016
incl. Uitbreiding GAB en Park van Luna
(totaal € 1.086.740,-)

Incl. Uitbreiding GAB en Park van Luna
(totaal € 1.445.595,-)

■ Gebiedsbeheer 
64,9%
■ Bestuursadvisering7,6%
■ Financiën2,9%
■ Communicatie3,9%
■ Inrichting & Ontwikkeling
7,1%
■ Secretariaat3,5%
■ Toezicht10,1%

Klaregroetweg 1
1723 PW Noord-Scharwoude
0226 39 19 05
info@geestmerambacht.nl
www.geestmerambacht.nl
geestmerambachtrecreatiegebied
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Hier kun je elen,
eindeloos wandsen
skeeleren en fiet
52

Geestmerambacht

SPIERVERSTERKERS

Begin 2016 is in het Park van Luna een
fitnesscircuit aangelegd. Vier toestellen
nodigen uit tot spierversterkende oefeningen
in de buitenlucht. Toegang tot dit circuit is
gratis. Het is te vinden langs het fietspad aan
de noordkant van het Strand van Luna.
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FESTIVALLAND

Het festivalterrein van Geestmerambacht is in
de loop der jaren zo ingericht dat er geweldige evenementen kunnen worden gehouden.
Traditiegetrouw sloeg Indian Summer, hèt
tweedaagse zomerfestival van de Kop van
Noord-Holland, begin juni zijn tenten op in
Langedijk. De goed uitgeruste naastgelegen
festivalcamping maakte het feest compleet.
Ook andersoortige evenementen vonden een
goed onderkomen in Geestmerambacht. De
Bootcamp Obstacle Run werd op 11 september
gehouden.
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Groengebied
Amstelland

54

Stilte en ruimte, en dat op een steenworp afstand
van Amsterdam. Groengebied Amstelland ligt
tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel,
Amstelveen en Diemen. Het gebied bestaat uit
veenweidepolders, recreatieterreinen zoals
Gaasperzoom en Elsenhove en waterparadijzen als
Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Je
kunt er fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!

Specifieke voorzieningen: pontjes over de Amstel, sluisjescomplex, waterspeelplaats
Gaasperplas, Ouderkerkerplas
en speelsloot Hoge Dijk
Oppervlakte: 	4.000 hectare werkgebied,
712 hectare beheergebied,
inclusief 188 hectare water
Aantal bezoeken:
3.145.000

Deelnemers gemeenschappelijke regeling
Groengebied Amstelland

Bestuursleden
per 31-12-2016

Gemeente Ouder-Amstel
		
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
		
		
Gemeente Diemen
Provincie Noord-Holland

mw. M.T.J. Blankers-Kasbergen,
voorzitter
dhr. P. Bot
dhr. A. Choho, vicevoorzitter
mw. N. Özütok
mw. A.M. Bosman
dhr. R.P. Grondel
dhr. J.H.M. Bond

Groengebied Amstelland

Totale baten Groengebied Amstelland 2016
(totaal € 3.426.649,-)

■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
Financiële baten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amstelveen
Gemeente Diemen
Gemeente Ouder-Amstel

19,3%
0,0%
22,5%
39,7%
12,7%
3,9%
1,9%

Totale lasten Groengebied Amstelland 2016
(totaal € 3.174.525,-)

■ Gebiedsbeheer 
66,5%
■ Bestuursadvisering7,6%
■ Financiën1,5%
■ Communicatie2,6%
■ Inrichting & Ontwikkeling
6,5%
■ Secretariaat1,4%
■ Toezicht13,9%
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FACELIFT GAASPERPLAS

In 2016 plaatste Groengebied Amstelland
nieuwe buitensporttoestellen aan de zuidoever van de Gaasperplas. Deze toestellen zijn
gedeeltelijk gefinancierd met opbrengsten
uit het evenement Amsterdam OpenAir. De
opknapbeurt van de waterspeelplaats aan
dezelfde plas, die het recreatieschap samen
met de gemeente Amsterdam een jaar eerder
was begonnen, is in 2016 afgerond. De entree
is voorzien van een nieuwe verharding en de
inrichting is nu meer dan voorheen aangepast
aan de wensen van de jongere kinderen en
hun begeleiders.

Amsteldijk-Noord 55
1183 TE Amstelveen
020 496 56 56
info@groengebied-amstelland.nl
www.groengebied-amstelland.nl
gaasperplaspark
ouderkerkerplas
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Stilte en ruimtefs, toapnd
een steenworp a
van Amsterdam

TOP’S EN NETWERKEN

In opdracht van Groengebied Amstelland zijn
in 2016 tien Toeristische Overstappunten
(TOP’s) geplaatst. Op deze opvallend groenblauwe zuilen staat informatie over
fiets-, wandel- en vaarroutes en een
korte beschrijving van de omgeving.
Ook bezienswaardigheden, locaties voor
bootverhuur en horecagelegenheden staan
op de zuil vermeld. Amstelland is na Laag
Holland de tweede regio in de provincie waar
TOP’s zijn geplaatst. Doel is de realisatie van
een provinciedekkend recreatief netwerk.

EVENEMENTENKADER
OUDERKERKERPLAS

Groengebied Amstelland heeft de gemeente
Ouder-Amstel ondersteund bij het voeren van
het maatschappelijk debat over het evenementenkader voor de Ouderkerkerplas. Het
gaat dan vooral om het gebied rondom de
parkeerplaats en het strandje bij Ouderkerkerplas. De gemeente heeft een klankbordgroep
betrokken bij het proces. Hierin zit een vertegenwoordiging van bewoners van OuderAmstel en andere betrokkenen in het gebied.
Deze samenwerking heeft geresulteerd in een
evenementenkader dat duidelijkheid schept
over wat wel en wat niet kan en mag in dit
gebied.
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Groengebied Amstelland
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Recreatieschap nd
Twiske-Waterla
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Steek het IJ over en ontsnap even aan de hectiek
van de stad. Amsterdam-Noord is de poort naar
Twiske-Waterland. Geniet van het groen in recreatiegebied Het Twiske. Of bezoek Waterland, met zijn
pittoreske dorpen, kleine slootjes en dijken die zich
kronkelend een weg banen door eeuwenoud polderlandschap. Of je nu liever wandelt, fietst of vaart:
Twiske-Waterland wemelt van de recreatieve mogelijkheden en routes die het ontdekken waard zijn.
HET TWISKE
Specifieke voorzieningen: jachthaven, zorgboerderij, speelsloot, avonturenspeelplaats, horeca
Oppervlakte: 	650 hectare werk- en beheergebied
waarvan 200 hectare water
Aantal bezoekers:
1.251.000
LANDSCHAP WATERLAND
Oppervlakte:
31.000 hectare werkgebied

Deelnemers gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Twiske - Waterland

Bestuursleden
per 31-12-2016

Gemeente Landsmeer
Gemeente Alkmaar
Gemeente Amsterdam
Gemeente Beemster
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Oostzaan
Gemeente Purmerend
Gemeente Waterland
Gemeente Wormerland
Gemeente Zaanstad
Provincie Noord-Holland

mw.. A.C. Nienhuis, voorzitter
dhr. J.P. Nagengast
mw. S. Groenewoud, vicevoorzitter
mw. A.J.M. van Beek
dhr. H. Schütt
dhr. J.H.M. Klinkhamer
mw. E.S. Tijmstra
mw. G.J.M. Bekhuis
dhr. J. Schalkwijk
mw. L. Vissers-Koopman
dhr. J.H.M. Bond

Twiske-Waterland

Totale baten recreatieschap
Het Twiske 2016
(totaal € 2.264.597,-)

■
■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
Financiële baten
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Zaanstad
Gemeente Purmerend
Gemeente Landsmeer
Gemeente Oostzaan

24,3%
0,1%
43,7%
17,8%
8,9%
3,5%
1,3%
0,6%

Totale lasten recreatieschap
Het Twiske 2016
(totaal € 2.171.895,-)

■ Gebiedsbeheer 
72,6%
■ Bestuursadvisering7,1%
■ Financiën2,7%
■ Communicatie3,6%
■ Inrichting & Ontwikkeling
2,8%
■ Secretariaat1,9%
■ Toezicht9,3%
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TWISKEMOLEN ONTHOOFD

Een windhoos tijdens de herfststorm van
18 oktober heeft de Twiskemolen ernstig
beschadigd. Zowel kap als wiekenkruis zijn
eraf gerukt, de molen is ontzet met tonnen
schade tot gevolg. Het recreatieschap voert
gesprekken met de gemeente Landsmeer en
de rijksdienst voor cultureel erfgoed om de
herstelprocedure in kaart te brengen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door
een gespecialiseerd bedrijf, de kosten worden
grotendeels gedekt door de verzekering.
De Twiskemolen, een achtkantige rietgedekte
binnenkuier, is een rijksmonument. Hij is te
zien vanaf het Luijendijkje en was één van de
weinige werkende poldermolens in Nederland.
De molen bemaalde de grote Twiskepolder;
de vrijwillige molenaar probeerde zoveel
mogelijk met de wieken het polderwater op
peil te houden.

Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
075 684 43 38
info@twiske-waterland.nl
www.twiske-waterland.nl
twiskewaterland
landschapwaterland
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DOORGAAND FIETSVERKEER
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In september 2016 is gestart met het
verbeteren van de doorgaande fietspaden in
het Purmerbos. Door deze verbetering loopt
er nu een veilig, vrijliggend fietspad vanuit
Groengebied Purmerland, via het Purmerbos,
naar Edam. Het project is mede gefinancierd
door provincie Noord-Holland vanuit de
Agenda Groen. Ook gemeente Purmerend,
Staatsbosbeheer en recreatieschap TwiskeWaterland dragen bij.

DE HANDEN INEEN

In Het Twiske is op zaterdag 5 november voor
de eerste keer een Natuurwerkdag gehouden.
Op deze dag hebben twintig vrijwilligers er
met vereende krachten voor gezorgd dat de
prachtige berken in de Berkenlaan weer goed
zichtbaar werden. De geslaagde Natuurwerkdag in Het Twiske is een gezamenlijke actie
van recreatieschap Twiske-Waterland en
IVN-Twiske.

Twiske-Waterland

Totale baten Landschap Waterland 2016
(totaal € 683.865,-)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Exploitatieopbrengsten 
4,6%
Financiële baten
0,0%
Provincie Noord-Holland
49,1%
Gemeente Amsterdam
22,5%
Gemeente Oostzaan
10,4%
Gemeente Graft- de Rijp
3,8%
Gemeente Wormerland
2,2%
Gemeente Zaanstad
2,1%
Gemeente Beemster
2,1%
Gemeente Landsmeer
1,3%
Gemeente Zeevang
0,8%
Gemeente Edam-Volendam 0,5%
Gemeente Purmerend
0,3%
Gemeente Waterland
0,3%

Totale lasten Landschap Waterland 2016
(totaal € 690.416,-)
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Steek het IJ ovenr edne
ontsnap even aaad
hectiek van de st

■ Gebiedsbeheer 
44,6%
■ Bestuursadvisering12,2%
■ Financiën3,7%
■ Communicatie8,7%
■ Inrichting & Ontwikkeling
27,8%
■ Secretariaat3,0%
■ Toezicht0,0%
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Marnix Pauwels
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En op een dag
kon het gedoe
me niks meer
schelen
en ging ik
doodgewoon
weer lekker
buitenspelen

Wat wil je doen?

Kanoën, zwemmen, mountainbiken,
boerengolf, boogschieten, paintballen,
steppen, modelvliegen, vlotten bouwen,
fietsen, varen of wandelen in het groen?
Recreatie Noord-Holland maakt
het mogelijk. Kijk voor meer informatie op
www.recreatienoordholland.nl

Recreatie Noord-Holland
Postbus 2571
2002 RB Haarlem
023 520 28 20
info@recreatienoordholland.nl
www.recreatienoordholland.nl

