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Wensen en bedenkingen wijziging Algemene Verordening
Recreatieschap Geestmerambacht en oprichten beheerstichting
Natuurpark Geestmerloo

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane wijziging van de
Algemene Verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht.
2. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane oprichting van een
beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo.
Geheimhouding
Nee
Ja

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL
INLEIDING
In verband met het verlenen van evenementenvergunningen is het noodzakelijk dat de
Algemene Verordening van het Recreatieschap Geestmerambacht wordt aangepast.
Daarnaast moet voor het binnenkort te realiseren Natuurpark Geestmerloo een
beheerstichting worden opgericht. De raden worden in de gelegenheid gesteld wensen en/of
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van deze besluiten.
KEUZERUIMTE
De raad kan ervoor kiezen een wel wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de
voorgelegde besluiten van het recreatieschap.
TOELICHTING OP HET ADVIES
Door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is geconstateerd dat voor de
recreatiegebieden Geestmerambacht en Park van Luna de vergunningverlening van
evenementen tot 500 personen en het toezicht daarop niet de gewenste kwaliteit hebben die
beide gemeenten nastreven. Het voorstel is om de Algemene Verordening aan te passen,
waarmee de vergunningverlening van deze evenementen en ook het toezicht op de
openbare orde en veiligheid wordt overgedragen aan de betreffende gemeenten.
Daarnaast wordt in 2019/2020 het Natuurpark Geestmerloo (natuurbegraafplaats) aangelegd
op de gronden van het Recreatieschap Geestmerambacht. Met Natuurpark Geestmerloo
B.V. zijn afspraken gemaakt over de inrichting, exploitatie en beheer. Onderdeel van de
afspraken is dat de vennootschap het beheer en onderhoud van het gehele natuurpark van
24 ha. voor 75 jaren financiert. Om dit goed te regelen is het nodig om een beheerstichting
op te richten, waar de GR en de BV zitting in hebben.
De raden worden in de gelegenheid gesteld wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken
ten aanzien van deze besluiten. Uw raad heeft op 20 juni 2019 besloten om per 1 januari
2022 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling en om vanaf 2020 geen zienswijzen
meer in te dienen op besluiten en stukken van het recreatieschap.
Omdat deze besluiten nog in 2019 zijn genomen, worden ze nog wel aan u voorgelegd.
De voorgelegde besluiten leiden niet tot bezwaren en raken de gemeente Bergen niet. Mede
gezien de positie van Bergen t.a.v. de gemeenschappelijke regeling, wordt voorgesteld tegen
deze twee besluiten geen wensen en bedenkingen in te dienen.
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor evenementen in de recreatiegebieden
komt volledig bij de betreffende gemeente te liggen. In de oude situatie was dat al het geval
voor grotere evenementen, het recreatieschap was alleen verantwoordelijk voor de kleinere
evenementen. Het college heeft de gemeente Langedijk per brief verzocht om eventuele
geluidsoverlast van evenementen richting de kernen van de gemeente Bergen zoveel
mogelijk te beperken. Deze brief is ter informatie bijgevoegd aan dit advies.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
Dit advies is opgesteld voor de gemeente Bergen. De andere drie BUCH-gemeenten zijn
geen deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Het advies is afgestemd met de
andere deelnemers (Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar) om waar mogelijk en wenselijk
gezamenlijk op te trekken richting het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
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RISICO’S
De gemeente Bergen loopt geen risico door deelname in het Recreatieschap
Geestmerambacht. In de Gemeenschappelijke Regeling is afgesproken dat de andere
deelnemers (Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar) verantwoordelijk zijn voor eventuele
financiële tekorten. Daarnaast heeft Bergen besloten om uit te treden uit de
gemeenschappelijke regeling.
FINANCIËN
n.v.t.
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
n.v.t.
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
Na besluitvorming door uw raad wordt het dagelijks bestuur van het Recreatieschap
Geestmerambacht per brief geïnformeerd over de wensen en bedenkingen.
BIJLAGEN
1. Raadsbesluit
2. Concept brief aan Recreatieschap Geestmerambacht
3. Brief d.d. 29 mei 2019 van Recreatieschap Geestmerambacht ten aanzien van de
aanpassing van de Algemene Verordening
4. Concept Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht, vastgesteld door het
dagelijks bestuur van 4 april 2019
5. Kaart Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht
6. Wijzigingsblad Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht
7. Brief d.d. 22 mei 2019 van Recreatieschap Geestmerambacht ten aanzien van het
oprichten van een beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo
8. Conceptvoorstel Algemeen Bestuur Recreatieschap Geestmerambacht ten aanzien van
het oprichten van een beheerstichting voor Natuurpark Geestmerloo
9. Brief aan college van Langedijk met verzoek om geluidsoverlast van evenementen in
Geestmerambacht te beperken (ter informatie).
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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