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1. Onderwerp

Zienswijze jaarstukken Landschap Waterland (jaarrekening
2010, begrotingswijziging,2011 en programmabegroting
2012 ) en informatieverstrekking over actuele ontwikkelingen rondom Landschap Waterland.

2. Gevraagde beslissing

1. In te stemmen met de jaarstukken van Landschap
Waterland.
2. Niet in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen
Landschap Waterland en het Twiske en dit standpunt
schriftelijk mee te delen aan Recreatie Noord-Holland;
3. Kennis te nemen van de in dit voorstel genoemde
overige actuele ontwikkelingen rondom Landschap Waterland.

3. Bevoegdheid

5. Overwegingen

Zowel het college van burgemeester en wethouders als de
raad zijn bevoegd over de jaarstukken te beslissen. (zie
tekst gemeenschappelijke regeling in bijlage 3 behorende
bij dit voorstel, artikelen 1, 25 lid 2 en 26 lid 2)
5.1. Overwegingen ten aanzien van de jaarstukken
Jaarrekening
Landschap Waterland heeft in 2010 een positief resultaat
geboekt van ruim 1,3 miljoen EuroVoor de toelichting op de jaarrekening en de effecten op de
reserves wordt verwezen naar de bestuurssamenvatting
van de jaarrekening.
Begrotingswijziging 2011
De belangrijkste aanleiding voor de begrotingswijziging is
het besluit van het Algemeen bestuur om een bedrag van €
46.800,- te bezuinigen op de participantenbijdrage. Verder
zijn de investeringen die niet in 2010 zijn uitgevoerd, en
zijn verschoven naar 2011, verwerkt in de begrotingswijziging.
Per saldo leidt de begrotingswijziging tot een wijziging in
de raming van het exploitatietekort. De bijdrage voor
Wormerland is verlaagd van € 15.630 naar € 14.598.-

Programmabegroting 2012
De participantenbijdrage van Wormerland in 2012 bedraagt
€14.292, - (dit was in 2011 € 15.630-).De participanten
bijdrage van de gemeente Wormerland in de periode 2012
tot en met 2016 bedraagt:
2012
2013
2014
2015
2016
5.2

€
€
€
€
€

14292
14521
14753
14989
15229

Actuele thema’s en ontwikkelingen

Aandacht wordt gevraagd voor de volgende zaken:
Recreatieplan Wormer-en Jisperveld
Zoals bekend begeleidt Landschap Waterland mede het
Recreatieplan in het Wormer-en Jisperveld. Landschap
Waterland heeft een subsidie toegekend aan dit project van
€ 112.000, In 2011 is het vaarrouteknooppuntensysteem (nieuwe
bewegwijzering) verder uitgewerkt en, na de aanbesteding,
vervolgens uitgevoerd. Dit plan is nu klaar. Het idee is de
nog voor aanvang van de zomer een officiële openingshandeling te organiseren.
Actualisatie Recreatieplan Waterland
In 2012 start Landschap Waterland met de actualisatie van
haar eigen Recreatieplan Waterland. Dit project is uitbesteed aan adviesbureau VISTA uit Amsterdam. Inmiddels is
een 1e ambtelijk concept op papier gezet. Dit concept treft
u in bijlage 2 ter informatie aan. U hoeft hier in dit stadium
nog geen advies of goedkeuring over te geven.
Het uitgangspunt is /blijft in hoofdlijn ongewijzigd ten
opzichte van de voorgangers van dit plan, namelijk het
recreatieplan Waterland 2002 en het recreatieplan Laag
Holland 2005. In het nieuwe plan wordt voor de verschillende vormen van recreatie in Waterland een visie/streefbeeld beschreven op basis van de nu bestaande
situatie. Verder bevat het plan een projectenlijst voor de
periode tot 2020, waaruit voor iedere beleidsperiode een
prioriteitenlijst wordt samengesteld.
Het definitieve ontwerp wordt in de loop van dit jaar aan u
om advies voorgelegd.
Stand van zaken fusie tussen recreatieschappen Landschap
Waterland en Twiske
Zoals bekend hebben de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Landschap Waterland en Recreatieschap
het Twiske de wens om beide regelingen te laten samengaan. De belangrijkste reden voor dit samengaan is het
streven de efficiency te vergroten. Tegelijkertijd met het
samengaan van de beide schappen wil Amsterdam de
deelname en zijn bevoegdheden aan het algemeen bestuur

in zijn geheel delegeren aan stadsdeel Amsterdam-Noord.
De delegatie van bevoegdheden voor Het Twiske van
Amsterdam Centraal naar Amsterdam Noord is noodzakelijk voordat over kan worden gegaan tot het samengaan
van de gemeenschappelijke regelingen.
Inmiddels is er een 1e concept-gemeenschappelijke
regeling opgesteld, die u ter informatie aantreft in bijlage
3. Uw raad hoeft deze nog niet ter goedkeuring te behandelen. De concept-gemeenschappelijke regeling is tot stand
gekomen op basis van de volgende uitgangspunten:
•

•
•

•

De financiën van de beide recreatieschappen blijven
voorlopig gescheiden om te voorkomen dat de gemeenten die nu nog niet deelnemen aan Het Twiske hun
financiële bijdrage verliezen aan het opvullen van de
tekorten van Het Twiske.
Er blijven hierdoor twee verdeelsleutels voor financiën
naast elkaar bestaan;
Als binnen vijf jaar de tekorten op de exploitatiebegroting van Het Twiske structureel zijn opgelost, kunnen de
financiële stromen worden samengevoegd;
Invoering van gewogen stemrecht voor het algemeen
bestuur, waarbij de drie grootste partijen gezamenlijk
maximaal 45% van de stemmen kunnen krijgen wanneer alle deelnemers vertegenwoordigd zijn.

De planning gaat uit dat de gemeenschappelijke regeling
op 1 januari 2012 in werking kan treden. (zie de procesplanning in bijlage 3.Deze planning is sterk afhankelijk van
het spoedig bereiken van overeenstemming tussen
stadsdeel Noord en Amsterdam Centraal. Tot op heden is
nog geen overeenstemming bereikt omdat er een discussie
gaande is over de stemverhoudingen tussen de deelnemers
aan de Gemeenschappelijke regeling, op basis van
gewogen stemmen.
Wel lijkt er zich een oplossing af te tekenen Voor financiële
beslissingen wordt een scenario bekeken waarbij grote
partijen, Zaanstad, Amsterdam en de provincie, ca. 53%
van de stemmen hebben. Bij beleidsmatige inhoudelijke
beslissingen hebben deze drie deelnemers geen meerderheid, maar samen 45% van de stemmen. Dit is een
oplossing voor de korte termijn, om het samengaan
mogelijk te maken, maar Amsterdam wil dat vanaf 1
januari 2012 verder wordt gediscussieerd over de vraag
hoe op lange termijn wordt omgegaan met het samenvoegen van de begrotingen, waarbij moet worden voorkomen
dat geld van Landschap Waterland wegvloeit naar het
Twiske. De afspraak dat er vanaf 1 januari 2012 gesproken
gaat worden over de stem- en financiële verhoudingen en
de begrotingssystematiek moet terugkomen in het bestuursbesluit om per 1 januari 2012 samen te gaan
Zodra de besturen van beide recreatieschappen de
gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland in concept
hebben vastgesteld, wordt deze aan u, als deelnemer aan
één of beide gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring voorgelegd.

Overwegingen van ons college
Wij stellen u voor niet in te stemmen met de voorgenomen
fusie tussen landschap waterland en het Twiske. Zoals
bekend kampt het recreatieschap al jaren met een structureel financieel begrotingstekort. De gemeente Wormerland
is geen eigenaar van dit probleem en wenst dit in de
toekomst ook niet te worden.
6. Vervolgtraject

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling
Landschap Waterland wordt de jaarrekening 2010 de
begrotingswijziging 2011 en de programmabegroting 2012
eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden. Het
Algemeen bestuur stelt de jaarstukken vervolgens vast. (op
30 juni 2011) Daarna worden de stukken aan de minister
van Binnenlandse Zaken toegezonden

7. Beslag op middelen

De jaarlijkse bijdrage aan Landschap Waterland is
structureel in de meerjarenbegroting gereserveerd.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze
ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

M. van den Hende

P. C. Tange

De raad der gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.19 mei 2011;
Gelet op de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland;
b e s l u i t:

1. In te stemmen met de jaarstukken van Landschap Waterland.
2. Niet in te stemmen met de voorgenomen fusie tussen Landschap Waterland en het
Twiske en dit standpunt schriftelijk mee te delen aan Recreatie Noord-Holland;
3. Kennis te nemen van de in dit voorstel genoemde actuele ontwikkelingen rondom
Landschap waterland

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad der gemeente Wormerland,
gehouden op 17 mei 2011
de griffier,

aw/br

de voorzitter,

