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afb 1: plangebied Visie recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2030.
Het plangebied bestaat uit 6 deelgebieden. De groene lijn rondom de meren is de grens van het
beheergebied. De groene vlakken in het zuidelijk deel zijn ook onderdeel van het beheergebied. De
groene gestippelde lijn is bedoeld als aanduiding voor de verbintenis c.q. aaneenhechten van alle
deelgebieden.
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1. INLEIDING
Het Algemeen Bestuur (AB) van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft in de
vergadering van 7 juli 2021 de definitieve “Visie Recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer
2030” vastgesteld. De visie beschrijft diverse ontwikkelambities en vormt de basis voor de verdere
ontwikkeling de komende 10 jaar van de gebieden op en rond de meren, Alkmaarder- en
Uitgeestermeer, (hier verder “AUM” genoemd) en in delen van het gebied tussen IJmond en
Zaanstad (hier verder “IJ-Z” genoemd).
De visie brengt samenhang tussen lopende en nieuwe ontwikkelingen en dient als onderbouwing
voor bijvoorbeeld Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland en investeringen. Tevens dient de
visie als bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsplannen en spelregels voor nieuwe initiatieven.
De visie is integraal van opzet met aandacht voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden
in de gebieden. Voor regie op de uitvoering van de visie dient dit uitvoeringsplan.
De vastgestelde visie geldt voor de komende 10 jaar. Het uitvoeringsplan zal telkens worden
bijgewerkt: jaarlijks zal het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap de planning waar nodig
actualiseren, of projecten wijzigen of toevoegen.
Uitvoering van de visie in 9 projecten
In de visie is vastgesteld dat in het uitvoeringsplan voor alle zes deelgebieden (zie kaartje hiernaast)
een uitwerking wordt gemaakt. Daarnaast zijn er drie overkoepelende thema’s voor het hele gebied
waarvoor deelplannen komen. Tezamen zijn dit de 9 hoofdprojecten van dit uitvoeringsplan, welke
in de bijlagen op hoofdlijnen verder zijn uitgewerkt1. Een aantal kansrijke activiteiten en
voorzieningen kan snel opgestart worden, andere hebben meer voorbereidingstijd nodig of zijn pas
haalbaar na de nodige kwaliteitsinvesteringen. Ook de mate van complexiteit en het aantal
benodigde partijen verschilt per project. Ruim vóór 2026 zal het recreatieschap bepalen welke
projecten in de periode 2026-2030 benodigd zijn.
De hiernaast afgebeelde kaart staat ook in de visie. Het IJ-Z-gebied heeft betrekking op het zuidelijk
deel, waar deelgebieden 6a, b, c onderdeel van zijn. Als werkgebied is IJ-Z wat ruimer en worden in
dit uitvoeringsplan ook enkele projecten opgevoerd die buiten die deelgebieden liggen (m.n.
verbindingen). In het volgende hoofdstuk wordt verder toegelicht.
Participatie
Het recreatieschap heeft de visie opgesteld met ruime inbreng vanuit participatie en wil dit graag
voortzetten in de projectfase, per project, bijvoorbeeld aan de hand van gebiedstafels (zie ambitie
10 in hoofdstuk 3). Dit past ook goed bij de doelstellingen van de nieuwe Omgevingswet. Bij de start
van de projecten wordt dit geconcretiseerd en worden de stakeholders en andere betrokkenen in
kaart gebracht en uitgenodigd.
Financiële haalbaarheid
Een aantal bestaande, lopende projecten geeft al uitvoering aan deze visie. Nieuwe recreatieve
ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied zijn beperkt. In enkele deelgebieden zijn nieuwe
initiatieven mogelijk, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de visie. Een aantal projecten heeft een
opbrengstverwachting (bijv. erfpachtinkomsten), andere vergen investeringen (bijv. extra routes).
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In zijn geheel dient de realisatie van de projecten positief bij te dragen aan het in balans houden van
opbrengsten uit het gebied, samen met de participantenbijdrage vanuit de gemeenten. In het
Uitvoeringsplan is ook een risicoparagraaf opgenomen.
De voorbereiding en uitrol van het uitvoeringsplan zal voor een aantal projecten om meer of nieuwe
(tijdelijk) bestedingsruimte vragen voor personele inzet of realiseerbaarheid van projecten. Indien
mogelijk wordt dit binnen de dekking van de begroting opgelost. Mogelijkheden voor externe
financiering zoals subsidies zullen worden onderzocht. Projecten waarvoor nieuwe bestedingsruimte
nodig is, worden eerst voorgelegd aan de besturen van provincie en deelnemende gemeenten.
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2. GEBIEDSOPGAVEN EN OVERKOEPELENDE OPGAVEN
Zoals benoemd in de inleiding zijn 6 projecten gebiedsopgaven (zie kaart) en drie projecten zijn
overkoepelende opgaven voor het hele gebied. De projecten bevatten ook enkele (sub)opgaven
voortkomend uit de visieteksten. Een deel van de projecten, waaronder enkele nieuwe
publiekstrekkers, is bedoeld om meer bezoekers te ontvangen, die langer blijven of vaker terugkeren
en meer in het gebied besteden. Hieronder zijn de 9 projecten kort benoemd. In de bijlagen worden
deze als globale projectplannen verder uitgeschreven.
GEBIEDSOPGAVEN
1

deelgebied
De meren

2

Historische
veenweidelandschappen
rondom het meer

3

Oevergebied
Uitgeestermeer en
Zwaansmeer
(Uitgeest)

4

Dorp aan het water
(Akersloot)

5

Dorpen, Vaart en
Stelling
(zone Markervaart)
Gebied IJ tot Z,
inclusief Aagtenpark,
De Buitenlanden en
De Omzoom

6

OVERKOEPELEND
Onderwerp
7 Samenhangend
beheerplan

8
9

Plan voor marketing
en samenwerking
Regionale Energie
Strategie

Toelichting uit de visie
Diverse nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken voor zowel toenemend gebruik
waterrecreatie, als meer natuurontwikkeling en biodiversiteit.
Behoud van vrijwel onaangetast middeleeuws landschapspatroon,
weidevogelgebied en extensieve veeteelt; het open gebied fungeert als een
tegenhanger van het dichte stedelijke gebied met kwaliteiten als rust en ruimte;
doorlopende verbindingen natuur, varen, wandelen, fietsen, zo mogelijk enkele
extra verbindingen maken.
Concentratie land- en waterrecreatie, bestaande en enkele nieuwe publiekstrekkers, historische thema’s; Erfgoedpark De Hoop als kernpunt voor
ontwikkelingen, toeristisch infopunt, nieuwe horeca, startpunt voor routes,
ervaren van het meer, en beleven verhalen Oer-IJ en Cornelis Corneliszoon van
Uitgeest.
Recreatieve oeverzone tussen dorpskern Akersloot en Alkmaardermeer
(verbeteren verbinding dorp en water): horeca, lokale recreatievoorzieningen
oevers en zwemmen; verbreden perspectief jachthavens.
Waterrecreatie en beleving cultuurhistorie. Afgestemde promotie van
bestemmingen en pleisterplaatsen langs het water: fortactiviteiten Markenbinnen,
pont en stolpendorp De Woude en ontwikkeling/vernieuwing gebied Woudhaven.
Groene rand Beverwijk, Heemskerk en Assendelft: uitbreiding wandel- en
fietsroutes vanuit de woongebieden, poorten naar het buitengebied en verder
ontwikkelen met een diversiteit aan recreatief gebruik. Gebieden meer
aanhechten op de omgeving, routes en verbindingen. In de paragraaf na dit
schema zijn de geselecteerde projecten voor 2022-2023 kort toegelicht.
Toelichting uit de visie
Samenhangend beheerplan natuur/recreatiedoelstellingen, met o.a. het Oer-IJ als
drager. Inclusief borging NNN en ecologische verbindingszones door het gebied en
naar de omgeving. Haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van een aantal
ontbrekende schakels in het gebied: fietsroutes, wandelroutes (inclusief
boerenlandpaden) en kanoroutes en eventueel ruiterpaden, met een
overzichtskaartje van de belangrijkste bestaande recreatieve routes.
Plan opstellen en middelen vrijmaken om het RAUM gebied (inclusief IJ-Z) beter
op de kaart te zetten; lokaal en (boven)regionaal bekend.
Ruimte voor zonnepanelen (zoekgebieden). Ook de mogelijkheden onderzoeken
voor bijdrage aan klimaatadaptatie, zoals waterberging en aanbieden biomassa
(energieopwekking uit restproducten uit het beheer van het gebied).

Toelichting op gebied 6
Gebied 6 betreft niet alleen de deelgebieden 6a, 6b en 6c (Aagtenpark, Buitenlanden en Omzoom),
zoals beschreven in de toekomstvisie, maar omvat ook aangrenzende gebiedsdelen die geen
onderdeel van het RAUM zijn, maar wel van invloed zijn op de beleving en het recreatieve gebruik
van het recreatiegebied. Vandaar dat ook voor deze aangrenzende delen voorstellen worden gedaan
voor projecten in dit ruimere gebied. Het totaal wordt tezamen aangeduid als IJ-Z (zie kaartje).
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Voor IJ-Z zijn extra middelen beschikbaar (zie hoofdstuk 5). In opdracht van het Algemeen Bestuur van het
recreatieschap worden deze voortvarend en op korte termijn besteed (2022-2023). Hieronder zijn de
geselecteerde projecten voor IJ-Z toegelicht. In de projectbladen aan het eind van dit UP is dit verder
beschreven.
I.
Opstellen visieschets Aagtenpark en Buitenlanden
II.
Haalbaarheidsplan De Kil. De Kil zichtbaar en breder maken, met wandelroutes erlangs en zo mogelijk
deels of geheel geschikt maken als kanoroute.
III.
Fietspaden Aagtenpark – Buitenlanden – Omzoom. Diverse ontbrekende schakels
IV.
Pontje Molletjesveer
V.
Opstellen plan voor omvormen van kanonetwerk
VI.
Informatiepunt IJ-Z Erfgoedpark De Hoop (ontwikkelen als belangrijkste ontvangstgebied, liggend op
grensgebied AUM en IJ-Z)
VII.
Laadpalen langs gerealiseerde e-bike route (Oer-IJ)
VIII. Boerenlandpad Busch en Dam-Noorderweg + dam (Noorderweg)
IX.
Ontwikkeling wandelnetwerk vanaf station Krommenie naar gebied De Omzoom
X.
Bijdrage aan marketing & promotieplan

Het kaartje hiernaast geeft de relatie aan
tussen het visiegebied voor RAUM en gebied
IJ-Z. RAUM is het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer, dat inclusief de kleine
deelgebieden Aagtenpark (A), De
Buitenlanden (B) en De Omzoom (C) het
beheergebied is van het recreatieschap. Het
gebied IJ-Z is geel gemarkeerd en is het
gebied tussen het Noordzeekanaal en het
RAUM. Het gestippelde gebied is in dit UP
onderdeel van beide gebieden.
Drie belangrijke historische structuren (noordzuid) verbinden het AUM-gebied met het IJ-Zgebied: De Kil, de IJdijken en de Stelling van
Amsterdam (op het kaartje respectievelijk
blauwe, grijze en rode lijn). Erfgoedpark De
Hoop (rode cirkel) ligt op het grensvlak van
AUM en IJ-Z en is het kernpunt voor
bezoekers, promotie en poort van waaruit
vaar- wandel en fietsroutes vertrekken.
De provincie voert een voorstudie uit voor het
mogelijke tracé A8-A9. Dit valt binnen het gebied IJ-Z. Van belang is tijdig diverse hoogwaardige
recreatieve verbindingen te borgen in de planvorming. Ook richting noorden (op/onder spoorlijn en
provinciale weg N8). Dit is in dit UP nog niet als project gedefinieerd, in afwachting van de
provinciale besluiten over de voorstudie.
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3. TOETSING VAN INITIATIEVEN
In de visie zijn in hoofdstuk 5 en 6 ambities en gebiedskeuzes voor de ontwikkeling van het
recreatiegebied beschreven. Ook is een aantal spelregels opgesteld bedoeld voor projectniveau
(hoofdstuk 8). Tezamen vormt dit het kader om te bepalen of nieuwe initiatieven, plannen en/of
activiteiten wenselijk en passend zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied. Per project of
ontwikkeling wordt in de projectfase helder gemaakt waar de nadruk op ligt en wat bijvoorbeeld de
maatschappelijke en/of ecologische bijdrage van de ontwikkeling is. Ook dient het om initiatieven te
ontraden of weigeren omdat deze onvoldoende bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van het
gebied.
Als handzaam overzicht om initiatieven te kunnen toetsen, zijn de gebiedskeuzes en spelregels uit de
visie hieronder verwerkt in de 10 deelambities. Door een voorstel al in de voorbereidingsfase te
toetsen aan de punten in het overzicht, kan vroegtijdig per punt worden beoordeeld of de bijdrage
van het initiatief laag, middel of hoog scoort.
Toetsen aan de hoofdambitie
Een herkenbaar en bekend gebied met een toegankelijke naam dat jaarrond eigentijdse en
duurzame (water)recreatiemogelijkheden biedt voor de lokale bewoners, voor de inwoners uit de
regio en voor (inter)nationale toeristen, met goede verbindingen over land en water met andere
bestemmingen, waarin de natuur zich positief ontwikkelt.
Toetsen aan deelambities
1. Werken vanuit de kwaliteiten van het gebied met unieke (natuur)belevingen, erfgoed en
bestemmingen. Historie wordt (meer) mededrager van ontwikkelingen.
2. Diverse natuurwaarden verder versterken (grotere biodiversiteit) en beleefbaar maken.
→ Tevens blijven veenweiden in RAUM behouden als historisch veen, en daarmee behoud van
ruimte voor weidevogels.
→ Verdieping van het meer op diverse locaties. De uitwerking en keuze in locaties vindt plaats
in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.
3. Bereikbaarheid (ontvangstgebieden) en routenetwerk voor wandelen, fietsen en
kano/fluisterboten verbeteren. Ontbrekende schakels in het routenetwerk worden in beeld
gebracht. In het uitvoeringsprogramma wordt gekozen welke worden uitgevoerd. Ook wordt
over de haalbaarheid van een of meer ruiterroute(s) beslist.
4. Ruimte voor nieuwe initiatieven, diverse belevingen en hoogwaardige horeca, met
mogelijkheden voor jaarrond gebruik, met innovatievermogen in aanbod. Deze ontwikkelingen
leveren zo mogelijk inkomsten op voor het recreatieschap. Het initiatief versterkt het
recreatieve aanbod (vermaak, beweging, rust en/of ontspanning), leidt tot meer samenwerking
tussen partijen en past bij de overige functies in het gebied en omgeving en vult deze aan.
5. Identiteit (w.o. cultuurhistorie) en naamsbekendheid van het gebied versterken en promoten
samen met ondernemers en gemeenten en bestaande stads- en regiomarketing.
6. Gebruikmaken van bekende richtinggevende thema’s (Oer-IJ, historisch veenweidegebied,
Stelling van Amsterdam) met een duidelijke focus per deelgebied.
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7. Meer bezoekers (uit de regio Alkmaar, regio Amsterdam en als alternatief voor de kust en
duingebieden), die langer blijven en meer in het gebied besteden, in balans met draagkracht van
de omgeving (inwoners, natuur, erfgoed) en bijdragen aan de lokale economie (bestedingen).
RAUM ligt nabij de toeristische trekkers Alkmaar en Zaanse Schans. Tussen deze drie gebieden is
een sterkere (watergebonden) relatie wenselijk. Dit is in de visie verbeeld op de kaart in
hoofdstuk 2.
8. Uitwerking geven aan Programma Vitaal Platteland: bijdragen aan landelijke klimaatdoelstellingen, realisatie van een “recreatief grid” en circulaire landbouw, water en bodem in
balans.
→ Bevorderen toename van biodiversiteit in de natuur- en recreatiegebieden binnen het
recreatieschapsgebied, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, gecombineerd met
economisch en ecologisch duurzame agrarische sector.
→ Werken met een zonering in deelgebieden waar natuurontwikkeling voorop staat en waar
(beperkt) recreatieve en/of toeristische ontwikkeling mogelijk is.
→ Bieden van een ruimtelijk en recreatief raamwerk van routes, zones en toeristischrecreatieve plekken, voor beleving van natuur, landschap en erfgoed, gedragen door de
kenmerken en verhalen (geschiedenis) van het gebied.
9. Bijdragen aan duurzame samenleving en ruimte voor energietransitie en klimaatadaptatie.
Nieuwe recreatieve en toeristisch voorzieningen gaan uit van duurzaam ondernemen en maken
gebruik van het principe van natuurinclusief bouwen en dragen bij aan energie- en
klimaatdoelstellingen.
10. Betrokkenheid verbreden (samenwerking en eigenaarschap), oprichten ‘gebiedstafels’, met
inbreng vanuit belanghebbenden (participatie). Daarnaast gaat het recreatieschap binnen haar
eigen bedrijfsvoering - en in overleg ook via haar partners in het gebied - bijdragen leveren aan
een inclusieve samenleving.

4. PLANNING EN PRIORITERING PROJECTEN
De 9 projecten worden uitgevoerd in de periode 2021 - 2026. Zoals in de inleiding is benoemd zal het
Dagelijks Bestuur van het recreatieschap jaarlijks de planning waar nodig actualiseren, of projecten
wijzigen of toevoegen. Dit UP is dus niet statisch en kan afhankelijk van diverse factoren projecten of
delen ervan verschuiven. De projecten zijn globaal beschreven in 3 bijlagen:
- bijlage A de zes gebiedsopgaven,
- bijlage B de drie overkoepelende opgaven,
- bijlage C de uitwerking van de 10 specifieke deelprojecten vanuit IJ-Z (deze zijn verder
gedetailleerd dan de opgaven in bijlage A en B en ook al voorzien van een eerste
kostenverdeling).
Elk project is kort en nog op hooflijnen uitgewerkt in een projectblad, dat dient als kapstok voor de
verdere uitwerking zodra over dit UP instemming is van het AB. In de daaropvolgende projectfase
(initiatieffase) wordt de bijdrage van de projecten aan de hiervoor beschreven ambities en thema’s
uitgeschreven, met in acht neming van de spelregels. Dan wordt ook per project aangegeven welke
onderdelen aan de kosten- en/of opbrengstenkant zitten en zijn de projectplannen zodanig
gedetailleerd dat deze voorgelegd kunnen worden aan het DB ter vaststelling.
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Bij de uiteindelijke prioritering van projecten wordt gelet of meerdere doelen integraal bereikt
kunnen worden, er een positief opbrengstpotentieel verwacht wordt (financieel en toenemend
aantal gebruikers) en/of waar een ruimtelijk plan voor geldt of op korte termijn opgesteld kan
worden.

5. FINANCIËN
Het opstellen van het uitvoeringsplan vindt plaats binnen de begroting. Voor de uitrol van het
uitvoeringsplan is voor een aantal projecten tijdelijk meer bestedingsruimte en/of
investeringsruimte nodig, voor personele inzet of realiseerbaarheid. Indien mogelijk wordt dit
binnen de dekking van de begroting opgelost. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor
externe financiering zoals subsidies, cofinanciering en/of het aantrekken van leningen. Projecten
waarvoor nieuwe bestedingsruimte en/of investeringsruimte nodig is, worden voorgelegd aan het
DB, die de begroting voorlegt aan de participanten. In bijlage E staan technisch-financiële
achtergronden.
Een eerste inschatting voor projecten met opbrengsten zijn projecten die betrekking hebben op
nieuwe accommodaties verblijfsrecreatie, duurzame energie (zonnepanelen), compensatiegelden
A8/A9, pachtinkomsten en ontwikkelingen Amsterdam Wetlands. Met nieuwe of extra kosten wordt
rekening gehouden bij de projecten bestrijding waterplanten lange termijn, aanleg oevers en natuur,
productontwikkeling en marketing, verbeteren recreatieve en ecologische verbindingen.
De inzet van gelden voor IJ-Z is in de vergadering van het algemeen bestuur van 2-12-2020
vastgesteld. Het bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde bestemmingsreserve Specifieke
projecten (ad € 950.000). Hierbij is ook gesteld dat de keuze van de projecten en hun bestemming
worden vastgesteld na de definitieve besluitvorming van de visie. Tevens wordt de volledige lijst met
projecten (ontwikkeldoelen) als bijlage toegevoegd bij het nog vast te stellen uitvoeringsprogramma
van het RAUM.
Projecten - ILG
Na het uitbrengen van de “brief van Bleker” (2010) zijn er met provincie Noord-Holland afspraken
gemaakt over de realisatie van projecten binnen het gebied IJ tot Z. De verschillende projecten zijn
bekostigd uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)-fonds (€ 1,3 miljoen). Een groot deel van
de projecten zijn reeds gerealiseerd. De provincie heeft echter in (2016?) besloten het project af te
sluiten. Op dat moment waren nog niet alle projecten gerealiseerd. Na overleg (jaartal – brief)
hierover heeft de provincie toegezegd positief te staan tegenover het verzoek van het recreatieschap
tot uitbetaling van het laatste deel. Dat betreft dan de realisatie van het nog niet afgeronde fietspad
in de Buitenlanden (€ 350.000). Hierover dient met de provincie nog overleg te worden gevoerd.

6. UITGIFTEKADER
In de visie staan enkele kleine locaties aangegeven waar nieuwe recreatieve ontwikkelingen kunnen
plaatsvinden door ondernemers. Ook bestaande ondernemers krijgen mogelijk ruimte om uit te
breiden. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:


Bestaande ondernemers en partijen waarmee het recreatieschap al in gesprek is, kunnen
desgewenst plannen indienen voor uitbreiding. Het recreatieschap zal deze plannen toetsen aan
de kaders die in hoofdstuk 3 van dit uitvoeringsplan staan beschreven. Voor een aantal locaties
wordt eerst een basisschets gemaakt, dat een ruimtelijk afwegingskader zal bieden.
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De uitgifte van nieuwe locaties geschiedt openbaar en marktconform. Dit betekent een
richtinggevende taxatie, openbare inschrijvingsprocedure met de prijs en/of kwalitatieve
criterium die de selectie bepalen. Hier geldt het gelijkheidsbeginsel: de overheid die schaarse
locaties aanbiedt, betracht transparantie, openbaarheid en gelijkheid.
Er wordt gewerkt met tijdelijke overeenkomsten (huur/erfpacht), waarbij structurele (jaarlijkse)
inkomsten worden gegenereerd.
Partijen die op tijdelijke locaties zijn gevestigd, hebben geen voorrang boven andere
gegadigden.

7. ORGANISATIE
Het uitvoeren van de visie via de 9 projecten is een meerjarige exercitie. Veel van de projecten
vertonen onderlinge samenhang en er is ook sprake van volgtijdelijkheid. Een complex geheel
derhalve, dat vraagt om een standvastige organisatie met continuïteit. Voor alle projecten is de
programmamanager de interne opdrachtgever. Zij onderhoudt de contacten met het bestuur en de
belangrijkste stakeholders. Vanuit een integraal helikopterperspectief organiseert zij de samenhang
tussen de projecten en de afstemming op de lopende ontwikkelingen in en rond het recreatieschap.
Daarnaast is de realisatie van het Uitvoeringsplan gebaat bij een toegewijd team van in- en externe
medewerkers, die in projectgroep verband de diverse projecten begeleiden en vormgeven. Hierbij
zijn in ieder geval een landschapsarchitect, planoloog en ecoloog betrokken. Een koppeling naar het
gebieds- en vastgoedbeheer is hierbij essentieel voor een vloeiende overgang van de project- naar
de beheerfase. Per project zal worden bekeken welk type projectleider en overige teamdisciplines
(zoals vastgoed, financiën, communicatie, omgevingsmanagement) nodig zijn om de opgave tot een
goed einde te brengen.
In dit Uitvoeringsplan is in kosten geen onderscheid gemaakt in interne of externe medewerkers. Dit
zal bij de verdere besluitvorming door het management van RNH worden afgewogen.
Het programmateam is betrokken in alle fasen: van strategische advisering in de initiatieffase, tot
procesbegeleiding bij rekenen en tekenen en bij directievoering in de uitvoeringsfase van de
projecten. Daarbij wordt samengewerkt met stakeholders, ambtenaren, ondernemers en
medewerkers RNH. Het programmateam werkt vanuit de visiedoelstellingen en een integrale
benadering en afstemming van de opgaven. Praktijkervaringen worden met elkaar gedeeld en in
teamverband wordt gekeken naar mogelijkheden voor versnelling in de realisatie.

8. RISICO’S
Het realiseren van het uitvoeringsplan brengt een aantal onzekerheden met zich mee. Zeker wat
betreft de voor het recreatieschap noodzakelijke inkomsten. Op dit moment kunnen in ieder geval
de volgende risico’s een rol spelen:




Positieve reactie op de aanvraag bij de provincie voor het budget van € 350.000 (fietspad
Buitenlanden)
De stand van de economie: zien ondernemers en banken het zitten om te investeren in nieuwe
ontwikkelingen;
Concurrentie: bepaalde nieuwe commerciële ontwikkelingen kunnen concurreren met
bestaande of nieuwe vergelijkbare bedrijven. Dit kan een negatief effect hebben op de
potentiële inkomsten voor het recreatieschap;
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Medewerking bevoegd gezag, o.a. voor het vestigen van nieuwe bedrijven in het recreatiegebied
is het schap afhankelijk van de planologische medewerking van de gemeenten en provincie;
Participatie: bewonersparticipatie kan leiden tot aanpassingen van de plannen, indien er
onvoldoende draagvlak is en dit zich manifesteert in onvoldoende medewerking op planologisch
gebied;
Subsidies: het verkrijgen van voldoende subsidie om uitvoeringsprojecten te kunnen realiseren is
geen vast gegeven;
Wetgeving: projecten moeten voldoen aan regels omtrent onder andere NNN, stikstof, Pfas en
nog vele andere aspecten.

Veel van de externe factoren kan het recreatieschap alleen in samenwerking met de gemeenten en
provincie managen. Er zijn risico’s dat de gewenste inkomsten niet gehaald gaan worden. Hierop
kunnen de volgende maatregelen worden toegepast:






Proactieve benadering van partijen waarmee het recreatieschap tijdens de uitvoering te maken
krijgt. Actief omgevingsmanagement met de gemeenteraden (“promotietoer” met uitleg van
kansen, bedreigingen en risico’s) en bestuurders/wethouders ook “eigenaar” maken van
projecten, gebieden of richtingen.
Een jaarlijkse scan van de risico’s. Bij een neerwaartse spiraal het treffen van financiële
maatregelen of eventuele aanpassing van de plannen om een dreigend tekort te voorkomen
Het opnemen van toekomstige inkomsten in de begroting op het moment dat deze zijn veilig
gesteld middels afgesloten contracten en/of verleende subsidies
Het jaarlijks laten adviseren door een externe plandeskundige ten aanzien van de te verwachten
kosten en inkomsten.
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Bijlage A: 6 gebiedsopgaven RAUM
1. Projectplan De Meren
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Afsprakenkader (en/of ontwikkelplan) De Meren
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat
Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten

Opstellen afsprakenkader voor diverse nieuwe ontwikkelingen in het merengebied
van RAUM, voor zowel toenemend gebruik waterrecreatie, als meer
natuurontwikkeling en biodiversiteit.
Voor de Meren is een aantal doelstellingen uit de visie leidend voor de verdere
ontwikkeling. Het gebied is nog onderbenut en kan meer bezoekers ontvangen:
primair de inwoners uit de omliggende gemeenten als lokale gebruikers en
daarnaast (toenemend) de inwoners uit de regio en voor een beperkt deel ook
toeristen uit de omringende historische steden. De meren zijn belangrijk voor de
pleziervaart en watersport en verbinden omliggende dorpen en steden en
jachthavens. De havens en trekpleisters aan de oevers krijgen meer recreatieve
bestemmingen, zodat ze elkaar versterken (zie project 3, 4, en 5). De overlast van
waterplanten wordt aangepakt en tegelijk komt er meer biodiversiteit in het meer
en natuurrijke oevers. Er komen extra routes om rondjes te varen en van de fraaie
omgeving en rust te genieten. Ook komt er meer ruimte voor waterplezier zoals
suppen en surfen en oeverrecreatie, bijvoorbeeld bij Akersloot. Dit project leidt ook
tot een zonerings- en spreidingsplan voorgebruik (intensiteiten), betere
bevaarbaarheid, betere waterkwaliteit en doelenplannen voor flora- en
faunasoorten in en op het water en de oevers.
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
2022 Q2
2023 Q1 (plan af); uitvoering periode 2023-2026
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Het afsprakenkader biedt een integraal overzicht hoe doelen voor waterrecreatie
en voor natuurdoelstellingen deels in samenhang en deels begrensd (zonering)
worden uitgevoerd in de periode 2023-2026. Per gebiedsplan komt een eigen
fasering.
Inschatting complexiteit Hoog

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
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Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
Rol

Uren
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2. Projectplan historische veenweidelandschappen rondom het meer
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Natuur- en routeplan veenweidelandschappen
Programmamanager

Project
Projectomschrijving
Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat
Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Opstellen afsprakenkader voor (passief recreatief) gebruik en inrichting voor
natuurdoelen van de veenweidegebieden.
De prachtige omliggende veenweidegebieden worden behouden. Het is een
cultuurhistorisch belangrijk en vrijwel onaangetast middeleeuws landschap. Dit
fraaie open gebied fungeert als tegenhanger van het dichte stedelijke gebied, met
kwaliteiten als rust en ruimte, weidevogelgebied en extensieve veeteelt. Er komt
geen verdere verdichting van het gebied, de natuur staat centraal. Door het gebied
liggen routes voor fietsen, wandelen, fluistervaren en kano’s. We onderzoeken de
haalbaarheid van de aanleg van een aantal ontbrekende schakels tussen
fietsroutes, wandelroutes (inclusief boerenlandpaden) en kanoroutes en eventueel
ruiterpaden.
NB: > check op dubbelwerk bij Recreatief Grid (Peter Jaap, Alex)
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
2022 Q2
2022 Q4 (plan af); uitvoering periode 2023-2026
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
Per polder komt een eigen fasering en afsprakenkader.
Laag

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
rol

Uren
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3. Projectplan Watergebied Uitgeest
Projectnaam
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Ontwikkelplan Watergebied Uitgeest (oevergebied Uitgeester- en Zwaansmeer)
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat

Dit gebied is het belangrijkste toeristisch-recreatieve deelgebied rond het meer,
met diverse mogelijkheden voor (her)ontwikkeling. Aan de hand van een
ontwikkelplan vindt uitwerking en uitvoering plaats, tevens dienend als kader voor
eigenaren en stakeholders in het gebied.
Het recreatiegebied bij Uitgeest maken we nog aantrekkelijker en diverser voor
water- en landrecreatie. Het is binnen RAUM het belangrijkste ontvangstgebied
voor bezoekers, met een concentratie van land- en waterrecreatie, bestaande en
enkele nieuwe publiekstrekkers en historische thema’s. Er is ruimte voor meer
bezoekers. In voorbereiding zijn plannen voor nieuwe horeca en een trailerhelling.
Voorbeelden om te onderzoeken zijn een klim- of trimparcours, uitkijktoren en een
recreatieboerderij. Op enkele plekken komen kleinschalige overnachtingsmogelijkheden op en langs het water. Erfgoedpark De Hoop is het centrale punt in dit
gebied, toeristisch infopunt, nieuwe horeca, recreatief knooppunt/startpunt voor
routes, ruimte voor kleinschalige evenementen, ervaren van het meer en beleven
verhalen Oer-IJ, Cornelis Corneliszoon, walvisvaart en Stelling van Amsterdam.
Stap 1: Gedragen visieschets maken met stakeholders voor het gebied
Stap 2: Visieschets vertalen in ontwikkelplan (faseringsplan)
Stap 3: Vaststellen en uitvoeren
2022, Q3 (plan Erfgoedpark De Hoop Q2 starten)
2023 Q2
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
Erfgoedpark De Hoop wordt zo mogelijk als eerste doorontwikkeld. De
deelresultaten
recreatiezones en andere deelgebieden (particuliere bedrijven) in overleg.
Inschatting complexiteit Hoog

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
rol

Uren
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4. Projectplan Watergebied Akersloot
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Ontwikkelplan Watergebied Akersloot (Dorp aan het water)
Programmamanager

Project
Projectomschrijving
Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat

Versterken recreatieve oeverzone tussen dorpskern Akersloot en Alkmaardermeer
(verbeteren verbinding dorp en water.
De verbinding tussen Akersloot en het meer willen we versterken. De oeverzone
krijgt een meer recreatieve invulling, met zwemgelegenheid, wandelen en
eventueel verbreed gebruik jachthavens. Ook de omgeving van de pont en
strekdam zijn interessant om verder te ontwikkelen voor horeca aan het water,
lokale recreatievoorzieningen en routes. Bij De Hoorne zijn een zwemlocatie,
speelbos, amfitheater en natuurvriendelijke oever in ontwikkeling. Indien de hoge
natuurwaarden het toelaten komen hier mogelijk op een later moment nieuwe
horeca en ruimte voor (sportieve) activiteiten.
Stap 1: Gedragen visieschets maken met stakeholders voor het gebied
Stap 2: Visieschets vertalen in ontwikkelplan (faseringsplan)
Stap 3: Vaststellen en uitvoeren

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
bestuurlijk
Planning en fasering
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
rol

Uren
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5. Projectplan Watergebied Markervaart
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Projectplan Watergebied Markervaart
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Afgestemde promotie van mogelijkheden voor waterrecreatie en beleving
cultuurhistorie: fortactiviteiten Markenbinnen, pont en stolpendorp De Woude en
ontwikkeling/vernieuwing gebied Woudhaven.
In de zone Markervaart willen we meer verbinding en afgestemde promotie van
diverse kleinschalige ontwikkelingen van waterrecreatie en bezoeken van
cultuurhistorisch bijzonder plekken, bestemmingen en pleisterplaatsen langs het
water. Bij ‘De Woudhaven’ komen recreatieve oevers en horeca en
overnachtingsmogelijkheden. In he gebied zijn startpunten voor routes, waaronder
het wandelrondje over het eiland Westwouderpolder. Bijzonder hier is het gebied
Deilings, voor snelvaren en waterskiën. In de toekomst willen we de koers
verleggen naar elektrisch aangedreven (stille) vaartuigen.
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Stappen en Resultaat
Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
bestuurlijk
Planning en fasering
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
rol

Uren
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6. Projectplannen gebied IJ tot Z
Algemeen
Projectplan 6 betreft het gebied “IJ tot Z”. Daarbinnen liggen het Aagtenpark en De Buitenlanden die samen
met de golfbaan en IJdijken een groene oostrand vormen voor Beverwijk en Heemskerk en belangrijk
onderdeel zijn van het verder te ontwikkelen stelsel van recreatieve verbindingen. Hetzelfde geldt voor De
Omzoom als groene rand bij Assendelft. De prioriteiten binnen deze gebieden inclusief enkele tussenliggende
(route)projecten en koppeling met eerste financieringen zijn toegelicht in bijlage 3.
De nieuwe recreatiegebieden Aagtenpark, De Buitenlanden en De Omzoom zijn poorten naar het buitengebied
en worden verder ontwikkeld met uitbreiding van wandel- en fietsroutes vanuit de woongebieden, met
verbeterde toegangen en meer uitstraling. Er komt meer diversiteit in recreatief gebruik, met ruimte voor
initiatieven van inwoners of bedrijven die bijdragen aan de levendigheid van het gebied. Richtinggevende
thema’s daarbij zijn Oer-IJ, Stelling van Amsterdam en Natuurwaarde. De gebieden worden meer aangehecht
op de omgeving, routes en verbindingen tussen de deelgebieden onderling en met het Alkmaarder- en
Uitgeestermeer. Mogelijk kan in één van deze gebieden een jaarrondvoorziening komen, zoals wellness.
Via de historische IJ-dijken is dit gebied verbonden met De Meren. Centraal door het gebied loopt De Kil, een
restant van het Oer-IJ. De inzet is de Kil beter zichtbaar en breder te maken en geschikt als wandelroute en zo
mogelijk bevaarbaar als kanoroute. De drie gebieden worden met routes beter aangesloten op het omliggend
gebied. De mogelijke aanleg van een provinciale weg (later rijksweg) tussen de A8-A9 is hier een grote ingreep
in het landschap, waarbij instandhouding of aanleg van hoogwaardige noord-zuid routes voor fietsers,
wandelaars en kanoërs een voorwaarde zijn.

Overzicht projecten
Binnen deelgebied IJ-Z zijn ca. 40 projecten inzichtelijk gemaakt (zie bijlage D). In 2022 en 2023 wordt
begonnen met een inhaalslag, zodat het wenselijke inrichtings- en voorzieningenniveau van de
recreatiegebieden in het gebied tussen IJmond en Zaanstad gelijk is aan de overige deelgebieden binnen het
recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Deze inhaalslag is mogelijk door inzet van de beschikbare
reservering.
In totaal zijn er 9 projecten geprioriteerd die in 2022 en 2023 opgepakt worden. Het betreft:
I. Opstellen schetsplan voor ontwikkeling en globale inrichting Aagtenpark en Buitenlanden
II. Haalbaarheidsplan De Kil
III. Fietspaden Aagtenpark – Buitenlanden en Omzoom
IV. Pontje Molletjesveer
V. Plan voor omvormen van kanonetwerk naar een vaarnetwerk voor kano’s, sup’s, fluisterpuntertjes
VI. Informatiepunt IJ-Z Erfgoedpark De Hoop
VII. Informatieborden en laadpalen langs gerealiseerde e-bike route (Oer-IJ)
VIII. Boerenlandpad Busch en Dam-Noorderweg + dam (Noorderweg)
IX. Wandelnetwerk vanuit station Krommenie
X. Bijdrage aan marketingplan

Bijlage C zijn de projectplannen opgenomen (6_I t/m 6_X).
Bijlage D betreft de totaal lijst van opgehaalde opgaven.
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Bijlage B: 3 overkoepelende opgaven RAUM
7. Beheerplan natuur- en recreatiedoelstellingen
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

beheerplan natuur- en recreatiedoelstellingen
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Komen tot een breed gedragen en samenhangend beheerplan voor gehele
beheergebied van het recreatieschap, met o.a. het Oer-IJ als drager, als kader om
de vastgestelde visiedoelen voor zowel recreatie als natuur en biodiversiteit tot
ontwikkeling te kunnen brengen.
Met de toenemende behoefte aan natuur in en om de stad (beleven van rust en
ruimte) groeit het belang van een gedegen zonerings- en natuurbeheerplan gericht
op het vergroten van de biodiversiteit in het gehele gebied. Niet uitsluitend in de
extensief gebruikte delen maar ook in de intensiever gebruikte delen heeft het
recreatieschap de ambitie om de biodiversiteit in goed evenwicht met het
recreatieve gebruik te versterken.
Niet alle natuurwaarden zijn verstoringsgevoelig en veel natuur kan daardoor goed
samengaan met ontwikkeling van recreatief gebruik. Maar het gebied heeft ook
natuur en biodiversiteit die wel kwetsbaar is en die vraagt om een goede zonering.
De borging van NNN, inclusief ecologische verbindingszones door het gebied en
naar de omgeving, leidt tot afspraken welke natuurwaarden in het RAUM belangrijk
zijn of kunnen uitgroeien en hoe dit gefinancierd moet worden. De provincie heeft
als vertrekpunt een beschrijving opgesteld van wezenlijke kenmerken en waarden.
Ook zal in een aantal gevallen gezocht worden naar uitruil van NNN-gebieden. Het
gaat bijv. om de mogelijkheid om natuurgebieden zonder bescherming een NNNstatus te geven, in ruil voor ontwikkeling in enkele recreatiegebieden met NNNstatus.
De uitwerking van het samenhangend ontwikkelplan natuur/recreatiedoelstellingen visie leidt tot meer ecologische variatie. Het onderscheid ook waar
groenvoorzieningen inmiddels (of potentieel) intrinsieke natuurwaarden hebben,
waar groen een parkfunctie heeft (beeldkwaliteit/esthetische waarde) en waar het
ten dienste staat van het recreatieve gebruik. Voor al dit groen geldt dat binnen dit
functionele onderscheid ingezet wordt op maximalisatie van de biodiversiteit.

Stappen en Resultaat

Startdatum

Het beheerplan bevat ook een haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van een
aantal ontbrekende schakels in het gebied: fietsroutes, wandelroutes (inclusief
boerenlandpaden) en kanoroutes en eventueel ruiterpaden, met een
overzichtskaartje van de belangrijkste bestaande recreatieve routes. Dit sluit aan
op routeplannen die zijn opgesteld: in het kader van Recreatief Grid (Laag Holland)
en MRA, Groen- en Waterplan Zaanstad en recreatiegebied Spaarnwoude.
Voorstel (nader uit te werken door projectleider):
1. Inventariseren huidige beheertoestand totale gebied;
2. Bepalen ecologische doelen en opstellen
3. Maken gedragen beheervisie op basis van de ecologische doelen van een
gebiedsdekkend plan, waarin per zone/plek wordt aangegeven waar qua
natuur op wordt ingezet, in samenhang met recreatief gebruik en recreatieve
ambities;
4. Maken nieuw ecologisch beheerplan in samenhang met nieuwe recreatieve
ontwikkelingen. De kosten worden hierbij inzichtelijk gemaakt;
5. Formaliseren NNN.
2023
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Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk

2024
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
 Definitief maken Uitvoeringsplan
 Concept Ecologische beheerplan
Nieuwe NNN regeling/verordening
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit Laag/Middel

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
Rol

Uren
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8. Plan voor gebiedsmarketing en samenwerking
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Plan voor gebiedsmarketing en samenwerking
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Het recreatieschap wil meer lokale en (boven)regionale bekendheid voor de
gebieden en voorzieningen en evenementen in RAUM en IJ-Z. Het recreatieschap
stelt een plan op en maakt middelen vrij om het RAUM-gebied (inclusief IJ-Z) beter
op de kaart te zetten. De gebieden moeten een duidelijke herkenbare identiteit
krijgen en tegelijkertijd beter aangehaakt worden op bestaande
marketingprocessen in de regio. Communicatie en marketing over het gebied zijn
een belangrijker onderdeel van de vervolgstrategie van de visie en dienen naadloos
aan te sluiten bij de strategische communicatie (in wording).
Het recreatieschap wil bereiken dat inwoners van de gemeenten rond RAUM en IJ-Z
en bezoekers zich meer met het gebied willen identificeren, uitgaande van in de
visie beschreven trends en behoeften. Een gebied met een mix aan
vrijetijdsbesteding (publiek en commercieel) waar iedereen elke dag zijn hart kan
ophalen. Maar ook een gebied te midden van oer-Hollandse landschappen en
natuur.
De recreatiegebieden zijn onderdeel van een groter geheel: de toeristischrecreatieve omgeving van de (zuidelijke) Regio Alkmaar, Zaanse Schans, Unesco
werelderfgoed Stelling van Amsterdam, veenweidegebieden en Noordzeekanaalzone. Deze relatie is nog onvoldoende zichtbaar. Het recreatieschap wil sterker
aanhaken op promotie van regio en gemeenten en zichtbaar zijn in de marketinguitingen van haar partners. Ook wil het recreatieschap beter aansluiten op
(regionale) netwerken van routes per fiets en sloep, zoals genoemd in de
participatiebijeenkomsten. Daarnaast wil zij i.s.m. de ondernemers in het
recreatieschap inzetten op meer samenwerking met omliggende (toeristische)
voorzieningen, musea, hotels, sportcentra e.a. en het kunnen aanbieden van
arrangementen en routes.
Van belang is bij meer promotie van het gebied (met als doel meer bezoekers en
meer bestedingen in het gebied) af te stemmen op de draagkracht van de
omgeving (sociaal en economisch).
Voor de recreatieve benutting zet het recreatieschap instrumenten in als promotie
en marketing en digitale media. Dit wordt de komende jaren steviger ingezet
samen met gemeenten en ondernemers uit het gebied en de bestaande
gemeentelijke en (boven)regionale platforms voor promotie. Uit onderzoek blijkt
dit gebied relatief onbekend en onderbenut, terwijl er genoeg ruimte is om meer
bezoekers te ontvangen: uit de regio Alkmaar, regio Amsterdam en als alternatief
voor de kust en duingebieden. Bezoekers die langer blijven en meer in het gebied
besteden, in balans met draagkracht van de omgeving (inwoners, natuur, erfgoed)
en bijdragen aan de lokale economie (bestedingen). Waar wenselijk wordt gewerkt
met bezoekersmanagement (spreiding).

Stappen en Resultaat





Meer samenwerking met recreatieondernemers en verenigingen in en rondom
het gebied en in de dorpskernen voor afgestemde promotie en
arrangementen;
Marketing van het gebied professioneler, in samenwerking met bestaande
marketingorganisaties en ondernemers, met omliggende steden, dorpen en
gebieden, met taskforce verblijfsrecreatie en met bestaande platforms (apps,
websites, bewegwijzering);
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Diverse concrete aanknopingspunten vanuit diverse (historische) stichtingen
(Oer-IJ, Cornelis Corneliszoon, Uitgeester en Akersloter Molens, Stelling van
Amsterdam) voor ontwikkelde verhaallijnen en mogelijke producten;
 Nader onderzoek naar behoeften en doelgroepen is noodzakelijk; verdere
invulling in participatie met potentiele doelgroepen;
 Uit oogpunt van promotie is een andere naam voor het gebied gewenst
(genoemd als uitgangspunt in de visie);
 Bepalen gezamenlijke gebiedsidentiteit in samenwerking met experts
gemeenten en eventuele extra ondersteuning door gebiedsmarketeer en
landschapsarchitect;
 Bevorderen toeristisch imago, impuls geven aan recreatie en toerisme met
actievere promotie, stimuleren meerdaags toerisme;
 Meer bezoekers, ook om de kust en duingebieden te ontlasten, die langer
blijven en meer in het gebied besteden.
 Meer communicatie over evenementen, recreatieve routes, promotie
aanwezige TOP’s (Toeristisch Overstap Punten), aanleg- en pleisterplaatsen;
 Versterken cultuurhistorie als unique selling point: verhalen over de
ontstaansgeschiedenis en vorming van het unieke landschap; verbinding met
andere (regionale) cultuurhistorische waarden en evenementen;
 Meer samenwerking met andere beheerorganisaties op uitvoering en
beleidsniveau (Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland,
Hoogheemraadschap, Recreatie Noord-Holland);
 Bevorderen verblijfsrecreatie: langer verblijf en meer bezoek aan andere
bedrijven/ activiteiten (arrangementen); aanleg van camperplaatsen is hier
eventueel onderdeel van;
 verkennen haalbaarheid van een structureel gezond verdienmodel voor het
recreatieschap en de ondernemers.
2024
2025
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
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Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
Rol

Uren

9. Projectplan Energie en klimaat
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Bijdragen aan energietransitie en klimaatadaptatie
Programmamanager

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Het recreatieschap wil bijdragen aan de regionale energietransitie en beleid voor
klimaatadaptatie, met inzet van eventuele financiële instrumenten via overheden.
Het recreatieschap neemt daarin haar kerntaken voorop: het voorzien in
mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie) in een aantrekkelijk
landschappelijk decor met gevarieerde natuur-, milieu- en cultuurhistorische
waarden. Als dit past bij de ambities, andere ontwikkelingen niet belemmert en
opbrengsten ten goede komen aan het gebied, is ruimte voor alternatieve
energiebronnen en klimaatadaptatie inpasbaar.
Voor elk gebied in Nederland zal bepaald moeten worden of het een functie kan
krijgen in de actuele opgaven voor een duurzame samenleving. De provincie en
gemeenten hebben het initiatief om beleid voor energietransitie en
klimaatadaptatie te formuleren, waaronder het aanwijzen van locaties voor
zonnepanelen en windturbines. De overheden zullen dit met inbreng van
gebiedseigenaren en participatie afwegen ten opzichte van landschapsambities
(openheid) en recreatie- en natuurwaarden.
Voor de opgaven in de energietransitie werken de overheden samen aan de
opstelling van een Regionale Energie Strategie (RES). De RES is een uitwerking van
de opgaven ‘duurzame elektriciteit opwekken’ en ‘aardgasvrij maken van de
gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord. In 2021 stellen gemeenteraden,
Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap de RES 1.0 vast. De
uitkomsten van de RES 1.0 worden vervolgens per gemeente en provincie
vastgelegd in hun omgevingsbeleid. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd.
Hiermee ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven en inzichten, en
maatschappelijke ontwikkelingen. RAUM valt binnen drie deelgebieden: regio
Alkmaar, IJmond en Zaanstreek.
-

Stappen en Resultaat

Toewerken naar een energieneutraal recreatiegebied (binnen het werkgebied
van het RAUM wordt evenveel (of meer) energie opgewekt dan gebruikt);
Toewerken naar aanpassingen binnen het gebied als bijdrage aan
klimaatadaptatie en verminderde uitstoot van CO2;
Bepalen van locaties voor bijdrage aan energietransitie.
Het recreatieschap maakt samen met de gemeenten een uitwerking om te bepalen
waar binnen het beheergebied delen geschikt (te maken) zijn voor:
Waterberging voor piekopvang;
Aanleg van bospercelen (CO2-reductie);
Stimuleren van duurzame en circulaire land- en tuinbouw;
Energieopwekking uit het beheer van het gebied (biomassa als restproduct);
Verfijnen van de zoekgebieden zoals opgenomen in de (concept-)RES voor
zonnepanelen op land (uitgaande van multifunctioneel ruimtegebruik, zoals
boven parkeerterreinen). Voor de meren zal de haalbaarheid worden
onderzocht voor het plaatsen van drijvende zonnepanelen en van
zonnepanelen bij oevers;
Voorwaarde voor selectie bij ondernemersplannen: duurzaamheid,
bijvoorbeeld bijdrage aan circulaire ontwikkeling en klimaatneutraal bouwen
op project- en gebiedsniveau, natuurinclusief bouwen
Onderzoeken aanvullende mogelijkheden voor duurzame energieopwekking
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Met mede inzet van gemeenten en provincie (groenkapitaal, andere kansen voor
subsidie) aangaan van samenwerking met bedrijven en organisaties voor realiseren
van initiatieven die passen bij bovengenoemde opgaven.
2022, Q3
2023, Q3
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
De projectleider vult dit in bij de start van de projectfase.
deelresultaten
Inschatting complexiteit Hoog

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Nader bepalen: informeren/raadplegen/adviseren/coproduceren/(mee)beslissen
Stakeholders
Overheden: Gemeenten, Provincie, Hoogheemraadschap
Grondeigenaren en gebiedsondernemers
Vereniging, stichting, belangengroepen n.t.b.
Inwoners, direct omwonenden, bewonersvereniging n.t.b.
Mogelijke vormen van Nader bepalen: workshop, overleg, onlinesessie, gebiedsbezoek, swipocratie,
participatie
community, andere eigentijdse middelen

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/
vergunningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Toelichting (inclusief eventuele risico’s)
Overleg over conceptplan organiseren
Nazien wat past binnen huidig bestemmingsplan. Tijdig signaleren wat mee moet in
een herziening van het Omgevingsplan.
Eigendom en beschikbaarheid gronden uitzoeken
Nog niet geregeld
Nog niet geregeld

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
Rol

Uren
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Bijlage C: Specifieke deelprojecten IJ-Z
Projectplan 6_I Opstellen schetsplan Aagtenpark en Buitenlanden
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Opstellen schetsplan Aagtenpark en Buitenlanden
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Aagtenpark en Buitenlanden liggen aan de oostkant van Beverwijk en vormen de
overgangszone naar het landelijk gebied van de voormalige Wijkermeer. Beverwijk
heeft met de gebiedsontwikkeling "Spoorzone" binnenstedelijke
transformatieplannen, inclusief een nieuw woningbouwprogramma van ca 10.000
nieuwe woningen. De uitbreiding van het aantal inwoners zal leiden tot groei in de
behoefte aan buiten bewegen en sporten: Aagtenpark en Buitenlanden bieden
ruimte om te wandelen en sporten. Vanuit deze gebieden kunnen tochten gemaakt
worden door de omgeving. De huidige inrichting en uitstraling kunnen verbeterd
worden. Er moet meer structuur komen en beide gebieden moeten meer met
elkaar verbonden worden. Er zijn vanuit de omgeving verschillende wensen om het
Aagtenpark aan te vullen met activiteiten.
In dit project wordt een schetsplan opgesteld, met een verkenning van
mogelijkheden en voorstellen voor inrichting van het gebied, zodat het kan voldoen
aan de wensen uit de omgeving en bestemmingen die eraan toegekend zijn. Bij
uitwerking wordt nadrukkelijk gekeken naar de bijdrage die beide gebieden leveren
aan de bekendheid en waarde van het gebied tussen IJmond en Zaanstad. De
koppeling naar Oer-IJ, de natuurwaarden en de Stelling van Amsterdam zijn daarin
belangrijke dragende thema’s.
Opstellen eenduidige toekomstschets waarmee het gebied de overgang tussen stad
en land faciliteert en waarbij de inrichting aansluit bij de wensen en behoeftes uit
de omgeving
Omgevingsgesprekken
Ontwerpsessies
Opstellen en presenteren schetsplan (tekening en beschrijving)
Jan 2022
Dec 2022
Juli 2022 vaststellen uitgangspunten
Dec 2022 vaststellen schetsplan

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Mogelijke vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities

Nvt
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Projectbudget

Financiering
(gewijzigd) beheer

Totaal: € 175.000 incl. btw
Opstellen schetsplan: € 29.043 incl. btw
Verdere uitwerking : € 145.957 incl. btw
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
naam
Rol

Uren

* Ad I. ideeën:
Het gebied krijgt een verzorgde uitstraling als ontvangstgebied, duidelijk herkenbaar als gebiedspoort, in
een natuurrijke inrichting.
Toegang verbeteren, bekendheid verbeteren, TOP (Toeristisch Overstap Punt) bij Aagtenpark maken
Versterken zicht op het landschap van Fort St. Aagtendijk
Eventueel (kleinschalige) evenementen, uitzichtpunt
Mountainbikeparcours (technisch)
Minigolf/Pitch & Put
Sport en spel in de natuur/speelbos/natuurlijke inrichting
Commercieel klimpark
Koppelen aan bestaande horeca (Vuurland)
(Door)ontwikkeling plan Landgoed Rorik
Gebied meer aanhechten op omgeving (landschappelijk, Stelling van Amsterdam/erfgoed, Nauerna) en
routes: bestaand wandel- en fietsnetwerk uitbreiden en verbinden met routes in Laag Holland,
Noordzeekanaalzone, Amsterdam en Kennemerland.
Thematische wandel- en fietsroutes
Noordzijde Buitenlanden fietspad doortrekken door grondruil
Betrekken van de Kil in de ideeën schets, zodat andere planvorming de versterking van Kil niet gaat
belemmeren, maar juist gaat versterken
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Projectplan 6_II Haalbaarheidsplan De Kil
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Stappen en Resultaat

AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

De Kil is een restant van het Oer-IJ. Dit waterloopje vormt een centrale verbinding
voor recreatieroutes, natuur en cultuurhistorie vanaf het Noordzeekanaal naar de
Meren. De Kil is nu een onderbroken waterloop die door het landschap kronkelt.
Onderbroken door dammen en wegen, langs erven en woningen. In deze studie
wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden zijn om de functie van de Kil in het
gebied te versterken en te verbreden
De Kil zichtbaar en breder maken, met wandelroutes erlangs en zo mogelijk deels
of geheel geschikt maken als kanoroute.
Ook betrekken verbeteren ecologische verbinding langs Groenedijk/IJ-dijken. In
overleg met het Waterschap mogelijkheden voor extra berging en voor migratie
van vissen naar NZ-kanaalgebied onderzoeken.
Inventariseren/verzamelen geo-informatie van en langs De Kil
Tracé-studie
Advies en voorstel voor vervolgstappen.
Jan 2022
Dec 2022

Startdatum
Einddatum
Dec 2022, akkoord met vervolgstap
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Inventarisatie, knelpuntenstudie, advies: € 15.000 incl. btw
Vervolg: pm
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_III Fietspaden Aagtenpark - De Buitenlanden - Omzoom
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving

Doortrekken fietspad De Buitenlanden
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Logische fietsverbinding tussen deelgebieden binnen IJ-Z. Uitwerking in
samenspraak met gemeente en routebureau
Opgave binnen IJ-Z bestaat uit 5 trajecten
a. Fietspad tussen Omzoom naar SVA
b. Fietspad Rorik - Nieuwendijk
c. Aankoop perceel, verbinding Rorik met De Omloop
d. Fietspadverbinding Groeneweg – Zeedijk (studie)
e. Fietspad Noorder IJ- en Zeedijk - Kanaalweg (Wijkermeer)

Projectdoelstellingen

Per traject wordt een projectplan opgesteld. Projectvoorstellen 7b, 7c en 7d
hebben betrekking op eenzelfde opgave. Mogelijk worden niet alle 3 de routes
uitgewerkt en wordt het doel ook bereik met een of twee van deze
routes/ontbrekende schakels
Verbeteren verbinding stad - land en vice versa, zowel vanuit IJmond als vanuit
Zaanstad (het vormt de verbinding tussen Y en Z).

Stappen en Resultaat
Startdatum
Jan 2022
Einddatum
Dec 2024
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk draagvlak
Bestemmingsplan/vergunningen
Grondposities
Projectbudget

Financiering (gewijzigd) beheer

IJZ-7a
IJZ-7b
IJZ-7c
IJZ-7d
IJZ-7e

Fietspad tussen Omzoom naar SVA, bijdrage € 25.000
Doortrekken fietspad Rorik – Nieuwendijk, € 350.000
Aankoop perceel, verbinding Rorik met De Omloop, € 75.000
Fietspadverbinding Groeneweg – Zeedijk, € 156.000
Fietspad Noorder IJ- en Zeedijk – Kanaalweg (Wijkermeer)
€ 51.000
Totaal € 657.000
€ 307.000 uit RES IJ-Z
€ 350.000 uit voormalig ILG-budget

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_IV Pontje Molletjesveer
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Pontje Molletjesveer
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Voornemen om het huidige handpontje Molletjesveer te vervangen door een
elektrische pont incl. bemanning. In de huidige situatie is sprake van veel overlast.
Verbeteren verbinding stad - land en vice versa, zowel vanuit IJmond als vanuit
Zaanstad (het vormt de verbinding tussen Y en Z).

Stappen en Resultaat
Startdatum
Jan 2022
Einddatum
Dec 2023
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

€ 350.000
€ 50.000 uit RES IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_V Opstellen plan omvormen kanonetwerk
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen

Opstellen plan voor omvormen van kanonetwerk naar een vaarnetwerk voor
kano’s, sup’s, fluisterpuntertjes
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Nagaan hoe de vaarverbindingen in het gebied verbeterd kunnen worden. Voorstel
is om hiervoor een plan op te stellen. In deze studie in ieder geval de volgende
zaken meenemen:
 De Kil (uitvoering inbrengen bij inpassingswerkzaamheden A8-A9. HHNK
heeft ambities voor verbinding tussen NZK en A&UM)
 De wens om de mogelijkheden voor suppen en fluisterbootjes
 Verbindingen water-land
 Varen in en om Krommenie
 Vergroten recreatieve waarde
 Spreiding capaciteiten
 Vergroten waterbewustwoording

Stappen en Resultaat
Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

€ 14.878 incl. btw
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_VI informatiepunt IJ-Z Erfgoedpark De Hoop
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving

Projectdoelstellingen
Stappen en Resultaat

informatiepunt IJ-Z Erfgoedpark De Hoop
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Erfgoedpark de Hoop is gelegen aan het Uitgeestermeer en in een groene en
waterrijke omgeving waar voldoende te beleven is. Het Erfgoedpark de Hoop is een
vertrekpunt voor diverse bestemmingen of activiteiten in de omgeving.
Door de ligging aan het meer en dichtbij de A9 en N203 is de locatie goed
bereikbaar per auto en boot. Via de Lagendijk is de locatie bereikbaar per fiets. Om
het park ligt het recreatieterrein Zwaansmeer en hier staat ook het beheerkantoor
van het recreatieschap. Geografisch ligt het park centraal tussen de deelgebieden
van het recreatieschap. Door de organisatie van het erfgoedpark wordt gewerkt
aan een plan voor een informatiepunt. In dit informatiecentrum is aandacht voor
de waarden in het gebied zoals het Oer-IJ, de stelling van Amsterdam en de
natuurwaarden, maar natuurlijk ook de opkomst en ontwikkeling van de
houtzaagmolen en het effect dat dit heeft gehad om de omgeving waaronder
Zaanstad.
Vanuit het Erfgoedpark kunnen fiets- wandel- en vaartochten gemaakt worden. De
locatie zelf is een bestemming om te eten, de recreëren of te spelen. De plek
functioneert als bestemming en als poort. De locatie biedt meerwaarde en het
voorstel is om hier actief op aan te haken om hiermee de bekendheid het reactie
gebied tussen IJmond en Zaanstad te vergroten. De locatie voldoet in veel
opzichten aan de wensen om als bestemming en poort te functioneren. De locatie
kan gezien worden als centrale ontvangstlocatie voor het AUM incl. IJ-Z. De
activiteiten en uitstraling vormen een belangrijk ingrediënt van de Marketing &
Promotie van het recreatiegebied
Het erfgoedpark ontwikkelen als belangrijkste ontvangstgebied, liggend op
grensgebied AUM en IJ-Z)
Bijdrage aan realisatie van het informatiecentrum
Deelname aan de inrichting van het informatiepunt
Deelname in exploitatie ?
Jan 2022
Dec 2022

Startdatum
Einddatum
Dec 2021
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget

€ 103.600 incl. btw
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Financiering
(gewijzigd) beheer

Totale kosten zijn geraamd op € 240.000. Hiervan wordt € 100.000 bijgedragen
vanuit de reservering IJ-Z .
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren

32

Projectplan 6_VII info-borden en laadpalen
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

Informatieborden en laadpalen langs gerealiseerde e-bike route (Oer-IJ)
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Project
Projectomschrijving
Projectdoelstellingen
langs gerealiseerde e-bike route (Oer-IJ)
Stappen en Resultaat
Startdatum
Jan 2022
Einddatum
Dec 2023
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

€ 25.000
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_VIII Boerenlandpad Busch & Dam – Noorderweg + dam
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving
Projectdoelstellingen
Stappen en Resultaat
Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Boerenlandpad Busch en Dam-Noorderweg + dam (Noorderweg)

AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Bijdrage aan project uit Groen- en waterplan gemeente Zaanstad
Verbeteren stad-land verbindingen
Jan 2022
Dec 2022

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

€ 27.901 incl. btw
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_IX, Wandelnetwerk Omzoom
Projectnaam
Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer
Project
Projectomschrijving
Projectdoelstellingen
Stappen en Resultaat

Startdatum
Einddatum
Beslismomenten
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Wandelnetwerk Omzoom
AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Wandelnetwerk vanuit station Krommenie richting Omzoom
Ca. 12 km
Verbeteren wandelmogelijkheden tussen stad en land.
Studie met voorstel routes
Uitwerken voorstel met omgeving
Realiseren route (bebording)
Jan 2022
Dec 2022

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

€ 16.000 incl. btw
Res IJ-Z

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Projectplan 6_IX Bijdrage aan marketing & promotieplan
Projectnaam

Bijdrage aan marketingplan

Bestuursbesluit
Interne opdrachtgever
Opdrachtnemer

AB December 2021
Programmamanager
Projectleider

Project
Projectomschrijving

Zie omschrijving projectplan 8
Voor het RAUM wordt een M&P-plan opgesteld. Het gebied IJ-Z verdient daarin

Projectdoelstellingen
Stappen en Resultaat
Startdatum
Jan 2022
Einddatum
Dec 2022
Beslismomenten
Dec 2022, akkoord met vervolgstap
bestuurlijk
Planning en fasering
deelresultaten
Inschatting complexiteit

Participatie/stakeholders
Bij de start van de projecten worden de stakeholders en andere betrokkenen in kaart gebracht en uitgenodigd.
Participatieniveau
Stakeholders
Vormen van
participatie

Randvoorwaarden
Maatschappelijk
draagvlak
Bestemmingsplan/verg
unningen
Grondposities
Projectbudget
Financiering
(gewijzigd) beheer

Projectteam
Projectleider vult de benodigde expertise van het projectteam in
Naam
Rol

Uren
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Bijlage D: overzicht projecten IJ-Z
Deze bijlage is als aparte bijlage los bijgevoegd.
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Bijlage E: toelichting financiën
Aanpak plankosten
In dit uitvoeringsplan zijn nog geen gedetailleerde berekeningen gemaakt. Het uitvoeringsplan dient
voor het opstarten van de projecten en wat daarvoor nodig is aan financiële inzet. Om tot uitvoering
van de visie te komen met zowel projecten die geld opleveren als projecten die geld kosten is inzet
van RNH nodig en inhuur van externe expertise. Om deze reden bevatten de projectplannen in de
bijlage geen financiële uitwerking.
Uit ervaring met andere projecten en berekeningen zijn op hoofdlijnen de plankosten - c.q. kosten
gemoeid met de voorbereiding van de uitvoeringsprojecten en het opstellen van de overkoepelende
plannen - circa 15% van de investeringen die het recreatieschap zelf wordt geacht te gaan doen. Dit
is exclusief de bijdragen van derden aan de projecten, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Omdat
het momenteel nog te vroeg is om offertes op te vragen en concrete afspraken te maken over het
verdelen van plankosten met derden, zijn de plankosten normatief berekend. Bedacht moet worden
dat de uitvoering van de 9 projecten uit de visie een meerjarenplan betreft en dat de kosten voor de
baten uitgaan. Het is verstandig te zoeken naar combinatiemogelijkheden met de uitvoeringsprojecten en met derden (zoals het Rijk, de provincie, RES en gemeenten).
Ongeveer 60% van de genoemde 15% is gemoeid met projectmanagement, grondzaken,
omgevingsmanagement, communicatie, RO-afstemming, etc. Dit is los van de vraag of dit externe,
dan wel interne kosten zijn. Het gaat om de voorbereidingskosten. De resterende 40% zijn
plankosten die tijdens de realisatie van fysieke projecten worden gemaakt. Deze kosten komen ten
laste van de reserves.
Kosten uitvoeringsplan
De begeleidingskosten tijdens realisatie van de projecten worden geraamd in de projectfase. Op dat
moment worden investeringsvoorstellen aan het bestuur voorgelegd. In de projectfase wordt per
project aangegeven welke investeringen moeten worden gedaan, hoe die worden gefinancierd en
wat dat betekent voor de beheerlasten en eventuele (structurele) opbrengsten. Onder beheerlasten
verstaan we tevens de structurele extra kosten die zijn gemoeid met werkzaamheden voor
communicatie, vastgoed, financiën, etc. In de projectfase wordt ook per project helder gemaakt wat
de te verwachten baten zijn (ten opzichte van begroting 2020) na realisatie. Zodra de projectplannen
voor instemming worden voorgelegd aan het DB van het recreatieschap, worden indien van
toepassing, eventuele aangescherpte financiële kaders of verfijningen toegelicht.
Algemene toelichting jaarlijkse exploitatie RAUM
De financiële situatie van het RAUM is verbeterd en kan als licht positief worden bestempeld. Het volledig in
kaart brengen van de noodzakelijke onderhouds- en investeringskosten alsmede de positieve ontwikkelingen
bij het Erfgoedpark De Hoop en De Woudhaven hebben daaraan bijgedragen. Het vaststellen van de
definitieve visie en het uitvoeringsplan zijn een volgende stap. De huidige meerjarenraming biedt nu nog
weinig ruimte voor alle gewenste en geplande ontwikkelingen in vooral het gebiedsdeel A-UM. Grote
uitdagingen zijn vooral de waterplantenproblematiek i.c.m. de waterkwaliteit en de Saskerleidam.
Het is nodig de geplande activiteiten in het uitvoeringsplan te combineren met de ontwikkelingen van andere
stakeholders (gemeenten, provincie en/of ondernemers) en gebruik te maken van subsidiemogelijkheden
en/of andere financieringsmogelijkheden. Op die manier kan het uitvoeringsplan worden uitgevoerd en zal op
termijn de financiële stabiliteit structureel kunnen verbeteren.
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